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Ob občinskem prazniku Novi Kneževac (Srbija) se je  
delegacija Občine Beltinci udeležila njihovega praznovanja  

in osrednje slovesnosti

V umetniškem programu na osrednji občinski slovesnosti ob 
dnevu državnosti je nastopil Komorni zbor Orfej iz Ljutomera

Malčki so si z zanimanjem ogledali razstavo v beltinskem 
Sparu, ki je s pomočjo vzgojiteljev nastajala izpod njihovih rok

Nj. eksc. dr. Doku Zavgajev,
veleposlanik Ruske federacije v Republiki Sloveniji v spremstvu 
župana Milana Kermana in predstavnikov Ruske federacije ob 

odkritju spominske plošče padlim vojakom Rdeče armade

Žogarije v središču BeltinecNa seznanitvi z vojaško dolžnostjo je bilo tudi letos videti 
vesele obraze mladih in plapolajoče zastave
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Cenjene občanke in občani! 
Leto 2016 je leto praznovanja Slovenije, 
saj kot samostojna država slavi srebrni 
jubilej. 25 let namreč  mineva od tedaj, 
ko smo upali in verjeli v svojo prihodnost 
na samostojni poti,  čeprav te nihče ni 
poznal. Kljub temu pa smo krenili na 
svojo pot, ker prihodnost v skupni državi 
Jugoslaviji v tedanji obliki za Slovenijo 
ni bila več sprejemljiva. Po tisoč letih 
nemškega gospostva in 73 letih življenja 
v Jugoslaviji smo doživeli tisto, kar je bil 
sen stoterih rodov, to je lastna država. 

Skupščina Republike Slovenije je na 
skupni seji vseh zborov 25. junija na 
podlagi volje slovenskega naroda sprejela 
na plebiscitu, 23. decembra 1990, 
izraženo Temeljno ustavno listino o 
samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije.

Naj citiram sprejeto listino:
I.
Republika Slovenija je samostojna in 
neodvisna država.
Za Republiko Slovenijo preneha veljati 
ustava SFRJ.
Republika Slovenija prevzame vse pravice 
in dolžnosti, ki so bila z ustavo Republike 
Slovenije in ustavo SFRJ prenesene na 
organe SFRJ.
Prevzem izvrševanja teh pravic in dolžnosti 
se uredi z ustavnim zakonom.
II.
Državne meje Republike Slovenije so 
mednarodno priznane državne meje 
dosedanje SFRJ z Republiko Avstrijo, z 
Republiko Italijo in Republiko Madžarsko 
v tistem delu, kjer Madžarska meji s 
Slovenijo ter meja med Republiko Slovenijo 
in Republiko Hrvaško v okviru dosedanje 
SFRJ.
III.
Republika Slovenija zagotavlja varstvo 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
vsem osebam na ozemlju Republike 
Slovenije, ne glede na njihovo narodno 
pripadnost, brez diskriminacije, skladno 
z ustavo Republike Slovenije in veljavnimi 
mednarodnimi pogodbami.
Italijanski in madžarski narodni skupnosti  
v Republiki Sloveniji so zagotovljene vse 
pravice iz ustave Republike Slovenije in 
veljavnih mednarodnih pogodb.
IV.
Za izvedbo tega ustavnega akta se 
sprejme ustavni zakon na skupni seji vseh 
zborov skupščine Republike Slovenije 
z dvotretjinsko večino delegatov vseh 
zborov.
V.
Ta ustavni akt začne veljati z razglasitvijo 
na skupni seji vseh zborov Skupščine 
Republike Slovenije./
konec citata

Po sprejemu tega akta je bila uradna 
razglasitev na slovesnosti v Ljubljani 26. 
junija 1991, kjer so bili predstavljeni tudi 
simboli nove neodvisne države. Verjetno 
se še vsi spomnimo besed, citiram: ̋ Danes 
so dovoljene sanje, jutri je nov dan.” In z 
novim dnevom je prišla kruta realnost,  
katere si nismo znali predstavljati. Naša 
vojska je pričela s posredovanjem nad 
lastnim narodom, torej je postala agresor, 
vse z namenom, da dejanje legitimno 
izvoljenih organov v Republike Slovenije 
prepreči in to na najhujši možen način 
- z orožjem. Pričetek nikakor ni bil 
obetaven za Slovenijo, vendar smo uspeli 
strniti vrste in z vpoklicem pripadnikov  
teritorialne obrambe in novo formiranih 
enot slovenske vojske in slovenske policije 
smo se odločno zoperstavili agresorju. 
Mogoče se komu dozdeva, da je kratkost 
te slovenske vojne zanemarljivo dejstvo, 
pa kljub temu je potrebno povedati, da so 
tudi v teh nekaj dneh bile žrtve. Človeško 
življenje je največja danost, ki jo človek 
ima, zato je še toliko bolj pomembno, da 
se ohrani.  

In po petindvajsetih letih?
Spominske slovesnosti se vrstijo po 
celotni Sloveniji, pa naj se imenujejo 
osrednje ali kako drugače, vsaka je 
istočasno spomin in opomin na dogodke 
tistih dni. 
Spomin, kajti osamosvojitev je zahtevala 
žrtve, katerih se je potrebno spomniti 
vedno in povsod. Prav tako moramo 
mladim generacijam povedati dejstva 
in tudi način, kako smo do svoje države 
prišli. Spomin,  da smo si Slovenci 
prizadevali za svojo državo stoletja dolgo.
Opomin, da živimo v miru, v deželi, ki je 
tako geografsko, podnebno na majhni 
razdalji zelo raznolika. Da v tej deželi 
živijo dobri, pošteni in delavni državljani. 
Opomin pa vsem nam, da se kaj takega ne 
sme več zgoditi, da bi svojo suverenost 
in pravico do samoodločbe branili z 
orožjem. 
Opomin vsem, da s skupno združeno 
močjo lahko dosežemo, kar posameznik 
ne zmore. 
Opomin, da smo znali biti složni ob težkih 
odločitvah in takrat, ko je bilo to najbolj 
potrebno.

Nekako obstaja občutek, da smo v tem času 
25-ih let pozabili na določena dejstva. Do 
svoje države se obnašamo, kot da smo jo 
dobili kot darilo, kot da smo jo dobili brez 
naporov. V kolikor bi temu bilo tako, bi že 
naši predniki izposlovali takšno darilo in 
ne bi živeli pod tujo oblastjo toliko časa. 
Dejansko pa je bila pravica do življenja 
v lastni državi priborjena in za to so 
nekateri dali tudi življenja.  Na te dosežke 

smo marsikdaj premalo ponosni. Raje se 
skušamo predstavljati svetu in sebi, da 
smo majhni in da se težko karkoli doseže. 
Dejstvo pa je, da je malo lahko tudi več.
Samo spomnimo se mejnikov v teh 
petindvajsetih letih - priznanje države s 
strani drugih držav sveta in tudi svetovnih 
velesil. Nekateri narodi si tudi sedaj 
prizadevajo, da bi bili priznani, vendar 
se jih ne prizna. Vstop v Evropsko unijo, 
v evroobmočje, predsedovanje Evropski 
uniji, lokalna samouprava, gospodarska 
rast kljub obilici stečajev in še bi lahko 
našteval. 

Storjene so bile tudi napake, ki jih veliko 
raje potenciramo kot uspehe. Mogoče je 
komu bolj atraktivno ali pomembno, da 
se prikazujejo negativne plati. Potrebno 
pa je na vse to pogledati objektivno in z 
mero tolerance. Vsaka stranpot oziroma 
storjena protizakonitost bo slej ko prej 
tudi ustrezno obravnavana in deležna 
primernih sankcij.

Takšnim pojavom, ki niso vedno skladne 
z zakonodajo, smo priča tudi v državah, 
ki obstajajo že dolga stoletja. Pa to ni 
opravičilo, da bi se lahko takšno početje 
toleriralo. Protizakonitost se mora 
obravnavati in biti sankcionirana.

Danes se Evropa srečuje s krizo, ki je 
ekonomske, gospodarske, moralne in 
politične  narave. Poseben problem pa 
je begunska kriza kot posledica vojn in 
podnebnih razmer. Marsikje se srečujejo 
s pomanjkanjem vode kot osnovne 
človeške potrebe, tako da begunci niso 
samo posledica vojn.  Verjetno pa je 
najhujša kriza osnovnih človeških in 
civilizacijskih norm, ki jih bo za skupno 
dobro vseh, potrebno znova vzpostaviti.

Spoštovane, spoštovani,
Danes je priložnost za slavje. Država 
praznuje srebrni jubilej in tega se je 
potrebno veseliti. Zato tudi naši domovini 
zaželimo mnogo uspehov še naprej, 
predvsem pa, da bi bila med državljani 
ponovno tista složnost, ki smo ji bili priča 
ob procesu ustanavljanja svoje države.
Vsem občankam in občanom, kot tudi 
vam, pa iskrene čestitke ob državnem 
prazniku!

Župan Milan Kerman
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Mali rijtar
informativno glasilo Občine Beltinci

Vsebina objavljenih člankov ne odraža
vedno stališča uredniškega odbora glasila.

uredniški odbor:
Simona CIZAR (odgovorna urednica)

Martina PERŠA (namestnica odgovorne urednice)
Jožica JAKOB, Genovefa VIRAG, Snežana BRAČKO

zbiranje materiala:
Lilijana BEŽAN HORVAT

jezikovni pregled:
Zlatka HORVAT

fotografije:
Sandra KAVAŠ (naslovnica),  

Arhiv Občine Beltinci, Arhiv ZTK Beltinci,  Arhiv društva Aquila,
Arhiv veleposlaništva Ruske federacije,

Ana TOPOLJSKI, Pomurec.com, Filip MATKO FICKO, Jože ŠÖMEN,  
Janez POZDEREC, Jože KUZMA, ZRIRAP so.p.

grafično oblikovanje in priprava za tisk:
TILIA PRINT ROMAN KLEMENČIČ s.p.

tisk:
TILIA PRINT ROMAN KLEMENČIČ s.p.

junij 2016 

Glasilo ni naprodaj, vsako gospodinjstvo v občini ga dobi brezplačno,  
drugi zainteresirani pa na sedežu Občine Beltinci,

Mladinska 2, 9231 Beltinci,
02 / 541 35 35, www.beltinci.si, obcina@beltinci.si

Spoštovane občanke in občani, cenjeni bralci,
prva polovica leta 2016 je za nami 
in lahko rečem, da se je v tem času 
veliko dogajalo tudi v naših krajih. 
To dokazuje tudi obsežnost pričujoče 
številke Malega rijtara, v kateri boste 
našli veliko zanimivih vsebin za poletno 
branje. Tako boste lahko prebirali o 
novostih iz občinskih zavodov, ki so bili 
v minulem šolskem letu zelo dejavni in 
uspešni. 

Zaključek šolskega leta so na prav 
poseben način obeležili tako v vrtcih 
kot v šolah, aktivna so bila tudi številna 
društva in prostovoljske organizacije, 
ki so pomemben člen družabnega 
življenja naših občank in občanov vseh 

starosti. S svojimi prispevki so se nam 
oglasili avtorji od blizu in daleč, kot 
novost pa uvajamo tudi kotiček, ki je 
namenjen literarni ustvarjalnosti naših 
občank in občanov. 

Tudi na občinski ravni se dogajajo 
številni premiki na bolje, pripravljamo 
pa se že na osrednje dogodke ob 
dvajsetletnici praznovanja občinskega 
praznika, ki se bo začelo hkrati s 46. 
Mednarodnim folklornim festivalom. 

V okviru praznovanja se bo zvrstilo 
lepo število kakovostnih prireditev, 
ki bodo večinoma brezplačne, zato 
vas prijazno vabimo, da se odzovete 

povabilu in si privoščite nekaj kulture, 
umetnosti, zabave in športa. Vaša duša 
in telo vam bosta hvaležna!

Želim vam prijetno branje, vesele 
počitnice in kvalitetno preživet dopust!

Za uredniški odbor
Vaša urednica

Simona Cizar

Vabimo vas k 
sodelovanju pri 

oblikovanju vsebine 
57. številke Malega 

rijtara, ki predvidoma 
izide 05. septembra 

in vas prosimo, da 
svoje prispevke do 
petka, 19. avgusta 
2016 posredujete v 
elektronski obliki 

ter s komentiranimi 
fotografijami (besedilo 

pod fotografijo in 
navedba avtorja) v 

ustreznem formatu na 
naslov  

malirijtar@beltinci.si.
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AKTUALNO

Osrednja občinska slovesnost ob dnevu državnosti
Na grajskem dvorišču v Beltincih smo 
se spomnili časov, ko smo prvič kot 
samostojna država Slovenija stopili 
na pot neodvisnosti. Dan državnosti 
obeležujemo v Sloveniji že 25. leto 
in tudi v naši občini smo se poklonili 
dogodkom iz preteklosti na osrednji 
slovesnosti.
Slavnostni govornik je bil župan Milan 
Kerman, v programu pa so nastopili 
člani in članice komornega zbora ORFEJ  
iz Ljutomera pod taktirko zborovodje 
in umetniške vodje Romane Rek.
Zbor Orfej je leta 2014 praznoval 
25-letnico svojega zelo pestrega in 
aktivnega delovanja. Njihov repertoar 
je zelo bogat. V okviru koncertnih 
turnej, tekmovanj in festivalov 
nastopajo na številnih odrih doma 
in na tujem. Oktobra leta 2015 so se 
udeležili mednarodnega zborovskega 
tekmovanja Varsovia Cantat na 
Poljskem, kjer so osvojili prvo nagrado 

in in si prislužili zlato diplomo ter kipec 
»Zlata lira«.
Njihovi ubrani in čudoviti glasovi so 
rezultat trdega dela, predvsem pa 
ljubezni do zborovskega petja in glasbe 
nasploh. Vsi, ki smo bili ta večer v 

njihovi družbi, smo se lahko prepričali, 
da so pravi mojstri in mojstrice ter zelo 
talentirani pevci.

Lilijana Bežan Horvat

Podjetnikom prijazen računovodski servis

PRO
KONTO

Angela Mesarič Tinev s.p., Lipovci 100 B, 9231 Beltinci
E-mail: angela.tinev@siol.net  •  www.prokonto.si

info: 031-576-596

• računovodske storitve

• kadrovske storitve

• poslovno, �nančno in davčno svetovanje

• administrativne storitve

V slavnostnem nagovoru se je župan Milan Kerman ozrl na prehojeno pot  
naše domovine od osamosvojitevnih dogodkov do danes
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Župan občine Beltinci je sprejel najboljše učence v šolskem letu 
2015/16  iz OŠ Beltinci, OŠ Bakovci - POŠ Dokležovje in GŠ Beltinci 

»Skoraj nikogar ni, ki bi bil  
povsem brez nadarjenosti. 

Izobrazba jo odkrije, pridnost jo 
nagradi, značaj pa jo ohrani.«

(Kur Goetz)

V četrtek, 23. junija 2016, smo ob 
10.00 uri v dvorani gradu Beltinci 
pripravili sprejem najboljšim učencem 
in učenkam Osnovne šole Beltinci, 
Podružnične osnovne šole Dokležovje 
ter Glasbene šole Beltinci, ki so v teh dneh 
zaključili osnovnošolsko izobraževanje 
z odliko in prejeli priznanja, pohvale in 
nagrade na različnih področjih svojega 
udejstvovanja. 
Župan Milan Kerman je vsem zaželel 
veliko uspeha v prihodnje, veliko 
pozitivnih izkušenj, ki naj bogatijo 
njihov vsakdan in jim položil na srce, 
naj nikoli ne pozabijo svoje domače 
občine, naj se radi vračajo domov. 
V glasbenem programu je nagrajencem 
in prisotnim zapela učenka - mlada 
glasbenica Hana Štefanec, učenka 8. 
razreda OŠ Bakovci, ki jo je na kitari 
spremljal pedagog Anton Buzeti. 
Župan je uspešnim devetošolcem 
podelil knjižne nagrade ter »županove 
petice«, ki jih bodo vedno spominjale 
na ta dogodek.
Letošnji zelo uspešni devetošolci in 
devetošolke so:
9. a razred OŠ Beltinci:
1.  Domen Baša, Melinci 153,  
 9231 Beltinci
Prejme priznanje in nagrado za 
uspešno delo na kulturnem področju, 
priznanje za večletno prizadevno in 
odgovorno ohranjanje  prekmurske  
ljudske dediščine.

Dosegel je:
 ● bronasto priznanje iz astronomije 
(8. r),
 ● zlato priznanje JSKD na državnem 
srečanju otroških folklornih skupin 

(7., 8. in 9. r),
 ● srebrno priznanje JSKD na 
regijskem srečanju (8. in 9. r),
 ● državno bronasto Maroltovo 
priznanje za večletno prizadevno in
 ● odgovorno ohranjanje prekmurske 
ljudske dediščine,
 ● pridobil je certifikat iz znanja 
nemščine Fit in Deutsch 1, ki ga 
podeljuje Goethe-institut.

Domen Baša je svojo glasbeno pot 
začel leta 2008 kot eden prvih učencev 
na diatonični harmoniki. Njegove 
nadpovprečne sposobnosti so učitelji 
opazili zelo zgodaj. V šolskem letu 
2011/12 se je začel učiti tudi igranja 
na klavirsko harmoniko, leta 2014 pa 
še na kromatično. V času šolanja je 
redno nastopal  s folklorno skupino 
OŠ Beltinci in bil član prve zasedbe 
Prekmurske bande, ki deluje na GŠ 
Beltinci. Od leta 2010 naprej se redno 
udeležuje tekmovanj z vsemi tremi 
harmonikami, na katerih niza zavidljive 
rezultate. Poleg številnih zlatih plaket in 
prvih nagrad na tekmovanjih v Avstriji, 
Italiji, na Hrvaškem in v Sloveniji 
je na mednarodnem tekmovanju 
harmonikarjev v Beltincih na podlagi 
najvišjega števila osvojenih točk kar 
dvakrat prejel naziv NAJOBETAVNEJŠI 
POMURSKI HARMONIKAR. Od jeseni leta 
2014 je član Soboškega harmonikarskega 
orkestra. Po osmih letih osnovnega 
glasbenega izobraževanja se je odločil za 

nadaljnjo glasbeno pot in bil na podlagi 
opravljenega sprejemnega preizkusa  
sprejet na Konservatorij za glasbo in 
balet v Mariboru.  Glasba je v Domnovem 
življenju že do sedaj zasedala pomembno 
mesto, z odločitvijo za profesionalno pot 
pa ta vloga prerašča v način življenja.

2.  Noel Forjan, Pot ob Črncu 5,  
 9231 Beltinci
Prejme priznanje za doseganje odličnih 
učnih rezultatov pri pouku v devetem 
razredu, za vzoren obisk pouka in 
odnos do šolskega dela, za sodelovanje 
in doseganje vidnih rezultatov na 
tekmovanjih na različnih predmetnih 
področjih: fizika, astronomija, 
matematika, nemščina in angleščina.
Dosegel je:

 ● bronasto Dominkovo priznanje iz 
astronomije (8. in 9. r), 
 ● bronasto Vegovo priznanje  
(8. in 9. r), 
 ● bronasto in srebrno priznanje na 
državnem tekmovanju iz znanja 
nemščine (9. r),
 ● bronasto priznanje na tekmovanju 
iz angleščine (9. r).

Pridobil je tudi certifikat iz znanja 
nemščine B1, ki ga podeljuje Goethe-
institut.

3.  Zala Janža, Bratonci 161,  
 9231 Beltinci
Prejme priznanje in nagrado za 
doseganje odličnih učnih rezultatov pri 
pouku, za vzoren obisk pouka in odnos 
do šolskega dela v vseh letih šolanja, 
za večletno prizadevno sodelovanje 
in doseganje izjemnih rezultatov na 
področju Vesele šole, naravoslovja, 
družboslovja in na jezikovnem 
področju, za dosežke pri interesnih 
dejavnostih ter doseganje vidnih 
rezultatov na športnem področju. 
Sodelovala je na tekmovanju Male sive 
celice, pri Poskusnici in računalniškem 
tekmovanju Bober.
Dosegla je:

 ● zlato bralno značko pri nemščini 
(7. r),
 ● zlato priznanje na tekmovanju 
Genius logicus (7. r),
 ● bronasto, srebrno (8. r) in zlato  
(7. in 9. r) Dominkovo priznanje, 
 ● bronasto in srebrno (7 ., 8. r) 
Vegovo priznanje ter Diamantni 
kenguru za dosežena priznanja v 
vseh letih,
 ● bronasto priznanje iz znanja 
zgodovine (8. r),

Letošnja bera najboljših je bila res obilna. Naj bo njihova nadaljnja pot uspešna!
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 ● bronasto in srebrno priznanje iz 
tekmovanja Vesela šola  
(7., 8. in 9. r),
 ● bronasto Cankarjevo priznanje  
(7., 8. in 9. r),
 ● bronasto in srebrno priznanje na 
tekmovanju iz znanja o sladkorni 
bolezni (8. in 9. r),
 ● bronasto in srebrno priznanje  
(7. in 9. r) na tekmovanju iz logike,
 ● bronasto in  srebrno Stefanovo 
priznanje (8. in 9. r),
 ● bronasto in zlato Preglovo 
priznanje (8. in 9. r),
 ● področno tekmovanje v atletiki 
- tek na 600 m: 1. mesto in zlata 
medalja (7. r),
 ● državni finale v teku na 600 m:  
8. mesto (7. r), 
 ● državni ekipni kros: 9. mesto (7. r),
 ● akvatlon: 5. mesto (7. r),
 ● področno tekmovanje v atletiki - 
tek na 1000 m: 1. mesto in zlata 
medalja (8. r), 
 ● državni ekipni kros: 13. mesto  
(8. r), 
 ● področno tekmovanje v atletiki - 
tek na 1000 m: 1. mesto in zlata 
medalja (9. r), 
 ● državni finale v atletiki - tek 1000 
m: 10. mesto (9. r),
 ● državni ekipni kros: 8. mesto (9. r).

Pridobila je tudi certifikat iz znanja 
nemščine Fit in Deutsch 1, ki ga 
podeljuje Goethe-institut.

4.  Špela Lepoša, Melinci 154, 
 9231 Beltinci
Prejme priznanje za doseganje odličnih 
učnih rezultatov pri pouku, za vzoren 
obisk pouka in odnos do šolskega dela 
v vseh letih šolanja ter za večletno 
prizadevno sodelovanje pri interesnih 
dejavnostih.
Sodelovala je na tekmovanjih iz znanja 
matematike, astronomije, fizike in 
slovenščine.
Dosegla je:

 ● zlato bralno značko pri nemščini 
(7. r),
 ● bronasto priznanje na tekmovanju 
iz znanja o sladkorni bolezni (8. r).

5.  Jure Miholič, Lipovci 122,  
 9231 Beltinci
Prejme priznanje in nagrado za 
doseganje odličnih učnih rezultatov pri 
pouku, za vzoren obisk pouka in odnos 
do šolskega dela v vseh letih šolanja, 
za večletno prizadevno sodelovanje 
in doseganje izjemnih rezultatov na 
kulturnem področju ter za dosežke pri 
interesnih dejavnostih.
Sodeloval je na tekmovanju Male sive 
celice, Prvaki znanja in na tekmovanju 
iz znanja astronomije in slovenščine.

Aktivno je sodeloval v mednarodnem 
projektu Developing English through 
art oriented activities – DEAR.
Dosegel je:

 ● zlato priznanje JSKD na državnem 
srečanju otroških folklornih skupin 
(8. in 9. r),
 ● srebrno priznanje JSKD na 
regijskem srečanju (8. in 9. r)
 ● državno bronasto Maroltovo 
priznanje za večletno prizadevno in 
odgovorno ohranjanje prekmurske 
ljudske dediščine, 
 ● priznanje na bralnem tekmovanju 
iz angleščine - Bookworms -Knjižni 
molj (9. r),
 ● bronasto priznanje iz tekmovanja 
učencev 9. razreda osnovne šole v 
znanju angleščine,
 ● dosegel je naziv Zlati bralec pri 
bralni znački iz slovenščine.

Pridobil je tudi certifikat iz znanja 
nemščine Fit in Deutsch 2, ki ga 
podeljuje Goethe-institut.

6.  Zala Premoša, Melinci 99,  
 9231 Beltinci
Dosegla je odlične učne rezultate pri 
pouku v devetem razredu, za vzoren 
obisk pouka in odnos do šolskega dela, 
za sodelovanje na tekmovanjih na 
različnih predmetnih področjih: fizika, 
astronomija, matematika, slovenščina 
ter na tekmovanju iz znanja o sladkorni 
bolezni.

7.  Nik Slavic, Lipovci 145, 
 9231 Beltinci
Prejme priznanje za doseganje odličnih 
učnih rezultatov pri pouku, za vzoren 
obisk pouka in odnos do šolskega 
dela v vseh letih šolanja, za večletno 
prizadevno sodelovanje pri interesnih 
dejavnostih in doseganje vidnih 
rezultatov na področju družboslovja.
Sodeloval je na tekmovanjih iz znanja  
astronomije, biologije, slovenščine in 
znanja o sladkorni bolezni,  Male sive 
celice ter Prvaki znanja.
Aktivno je sodeloval v mednarodnem 
projektu Developing English through 
art oriented activities – DEAR.
Dosegel je:

 ● na bralnem tekmovanju iz 
angleščine Bookworms (Knjižni 
molj) - potrdilo o sodelovanju (9. r),
 ● drugo mesto na tekmovanju iz 
deklamiranja (9. r),
 ● Dosegel je naziv Zlati bralec pri 
bralni znački iz slovenščine.

8.  Žan Smej , Gančani 124, 
 9231 Beltinci
Prejme priznanje in nagrado za 
doseganje odličnih učnih rezultatov pri 
pouku, za vzoren obisk pouka in odnos 

do šolskega dela v vseh letih šolanja, 
za večletno prizadevno sodelovanje 
in doseganje izjemnih rezultatov na 
področju družboslovja in na športnem 
področju ter za dosežke pri interesnih 
dejavnostih. 
Sodeloval je na tekmovanjih iz znanja 
matematike, Male sive celice ter Prvaki 
znanja.
Dosegel je:

 ● bronasto Dominkovo priznanje  
(8. r),
 ● bronasto in srebrno priznanje iz 
znanja geografije (9. r),
 ● sodeloval je v šolski odbojkarski 
ekipi, ki je dosegla prvo mesto 
na medobčinskem in področnem 
tekmovanju ter drugo mesto v 
državnem polfinalu (9. r),
 ● bil je član nogometne ekipe, ki je 
dosegla četrto mesto na državnem 
polfinalnem turnirju za starejše 
dečke, prvo mesto na državnem 
četrtfinalnem turnirju, skupaj 
z ekipo  pa so postali pomurski 
prvaki v nogometu za starejše 
dečke (9. r).

Pridobil je tudi certifikat iz znanja 
nemškega jezika Fit in Deutsch 1, ki ga 
podeljuje Goethe-institut.

9.  Nina Škerlak, Lipovci 135, 
 9231 Beltinci
Prejme priznanje in nagrado za 
doseganje odličnih učnih rezultatov pri 
pouku, za vzoren obisk pouka in odnos 
do šolskega dela v vseh letih šolanja, 
za večletno prizadevno sodelovanje 
in doseganje vidnih rezultatov na 
različnih področjih, za sodelovanje na 
tekmovanju Prvaki znanja in iz znanja 
matematike ter za večletno prizadevno 
delo v oddelčni skupnosti.
Dosegla je:

 ● zlato bralno značko pri nemškem 
jeziku (7. r),
 ● bronasto priznanje na tekmovanju 
iz znanja o sladkorni bolezni (8. r),
 ● bronasto priznanje iz logike  
(8. in 9. r),
 ● bronasto Dominkovo priznanje iz 
astronomije (9. r),
 ● bronasto priznanje iz tekmovanja 
Vesela šola (9. r),
 ● bronasto priznanje iz znanja 
geografije (9. r),
 ● bronasto priznanje na šolskem 
tekmovanju nemščine (9. r),
 ● bronasto Cankarjevo priznanje 
(9. r).

Pridobila je tudi certifikat iz znanja 
nemščine Fit in Deutsch 2, ki ga 
podeljuje Goethe-institut.
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10.  Ines Tkalec, Melinci 149, 
 9231 Beltinci
Prejme priznanje in nagrado za 
doseganje odličnih učnih rezultatov pri 
pouku, za vzoren obisk pouka in odnos 
do šolskega dela v vseh letih šolanja, 
za večletno prizadevno sodelovanje 
in doseganje vidnih rezultatov na 
različnih področjih in za sodelovanje 
na tekmovanju Prvaki znanja.
Dosegla je:

 ● bronasto Dominkovo priznanje iz 
astronomije (8. r),
 ● bronasto Stefanovo priznanje iz 
fizike (8. r),
 ● zlato priznanje na tekmovanju 
Genius logicus (8. r), 
 ● bronasto priznanje na tekmovanju 
iz znanja o sladkorni bolezni  
(8. in 9. r),
 ● bronasto Vegovo priznanje (9. r).

Pridobila je tudi certifikat iz znanja 
nemškega jezika Fit in Deutsch 2, ki ga 
podeljuje Goethe-institut.

11.  Jan Tratnjek, Gančani 1c,
 9231 Beltinci
Prejme pohvalo za doseganje odličnih 
učnih rezultatov pri pouku, vzoren 
odnos do šolskega dela v vseh 
letih šolanja, večletno prizadevno 
sodelovanje na različnih področjih in 
za sodelovanje na tekmovanju Prvaki 
znanja.

12.  Maša Vnuk, Melinci 138c, 
 9231 Beltinci
Prejme priznanje in nagrado za 
doseganje odličnih učnih rezultatov pri 
pouku, za vzoren obisk pouka in odnos 
do šolskega dela v vseh letih šolanja, 
za večletno prizadevno sodelovanje 
in doseganje vidnih rezultatov na 
področju naravoslovja in družboslovja 
in za doseganje izjemnih rezultatov na 
športnem področju ter za dosežke pri 
interesnih dejavnostih in za sodelovanje 
pri Poskusnici. Aktivno je sodelovala 
v mednarodnem projektu Developing 
English through art oriented activities 
– DEAR.
Dosegla je:

 ● Šolski plesni festival področno: 
srebrno priznanje (2. mesto ekipno 
in 9. mesto posamezno), (7. r),
 ● Šolski plesni festival državno: zlato 
priznanje (19. mesto ekipno in 91. 
mesto posamezno), (7. r),
 ● atletika - državni finale v skoku v 
višino: 10. mesto (7. r),
 ● mala odbojka: medobčinsko in 
področno - 1. mesto (7. r),
 ● Šolski plesni festival področno: 
srebrno priznanje (1. mesto ekipno 
in 3. mesto posamezno), (8. r),
 ● Šolski plesni festival državno: 

zlato priznanje (14. ekipno in 86. 
posamezno), (8. r),
 ● atletika - skok v višino področno:  
2. mesto in srebrna medalja, 
državni finale: 15. mesto, (8. r),
 ● odbojka: medobčinsko - 2. mesto, 
(8. r),
 ● odbojka na mivki: področno:  
1. mesto, (8. r)
 ● Šolski plesni festival področno: 
srebrno priznanje (1. mesto ekipno 
in 4. mesto posamezno), (9. r),
 ● Šolski plesni festival državno: zlato 
priznanje (7. mesto ekipno in 35. 
mesto posamezno), (9. r),
 ● atletika - skok v višino področno:  
2. mesto in srebrna medalja, 
državni finale: 19. mesto, (9. r),
 ● odbojka: medobčinsko - 1. mesto, 
področno - 2. mesto, (9. r),
 ● odbojka na mivki: državno polfinale 
- 2. mesto (9. r),
 ● bronasto proteusovo priznanje 
(9.r),
 ● bronasto priznanje na tekmovanju 
iz angleškega jezika (9. r).

Učenka je bila izbrana za NAJ  
ŠPORTNICO ŠOLE v šol. letu 2015/16.

13.  Primož Zavec , Gančani 153,  
 9231 Beltinci 
Prejme priznanje in nagrado za 
doseganje odličnih učnih rezultatov pri 
pouku, za vzoren obisk pouka in odnos 
do šolskega dela v vseh letih šolanja, 
za večletno prizadevno sodelovanje 
in doseganje izjemnih rezultatov na 
področju naravoslovja, družboslovja, 
na jezikovnem in kulturnem področju, 
za aktivno sodelovanje pri organizaciji 
in izvedbi različnih dejavnosti in 
prireditev, za dosežke pri interesnih 
dejavnostih.
Dosegel je:

 ● Zlato kuhalnico (8. r), 
 ● bronasto priznanje iz logike (8. r),
 ● bronasto priznanje iz 
računalniškega tekmovanja Bober 
(8. r),
 ● bronasto Dominkovo priznanje iz 
astronomije (8. in 9. r),
 ● bronasto (8. in 9. r) in srebrno  
(8. r) Stefanovo priznanje iz fizike, 
 ● bronasto in srebrno priznanje iz 
znanja geografije (9. r),
 ● bronasto (8. in 9. r) in srebrno  
(8. r) Vegovo priznanje.

Pridobil je tudi certifikat iz znanja 
nemškega jezika Fit in Deutsch 1, ki ga 
podeljuje Goethe-institut.
Primož Zavec se je na oddelek za tolkala 
v Glasbeni šoli Beltinci vpisal v času 
ustanovitve, septembra 2008. Od vsega 
začetka je kazal izjemne glasbene 
sposobnosti. S pridnim delom je le te 
potrdil z rezultati na tekmovanjih doma 

in na tujem. Od leta 2012 naprej je član 
Tolkalne skupine BEAT CHASERS, ki 
deluje kot stalna komorna zasedba na 
Glasbeni šoli Beltinci. Od jeseni leta 2014 
je član Soboškega harmonikarskega 
orkestra, v zadnjem šolskem letu pa 
redno sodeluje tudi v Prekmurski godbi 
Bakovci. Skozi ves čas osemletnega 
izobraževanja na glasbeni šoli je bil 
ocenjen kot odličen učenec, v zadnjem 
obdobju se je predstavil tudi na drugih 
instrumentih.  Glasba bo gotovo 
ostala Primoževa zvesta življenjska 
spremljevalka.

9. b razred OŠ Beltinci:
14.  MARKO BAKAN, Gančani 7, 
 9231 Beltinci
Prejme priznanje in nagrado za 
doseganje odličnih učnih rezultatov pri 
pouku, za vzoren obisk pouka in odnos 
do šolskega dela v vseh letih šolanja, 
za večletno prizadevno sodelovanje 
in doseganje izjemnih rezultatov na 
področju Vesele šole, naravoslovja, 
družboslovja in na jezikovnem 
področju, za dosežke pri interesnih 
dejavnostih.
Dosegel je:

 ● bronasto Cankarjevo priznanje, 
bronasto in srebrno Vegovo 
priznanje iz matematike, 
 ● bronasto in srebrno priznanje na 
tekmovanju iz Vesele šole v  
7. razredu,
 ● bronasto in srebrno Dominkovo 
priznanje na državnem tekmovanju 
iz astronomije, 
 ● bronasto priznanje iz logike, 
bronasto Preglovo priznanje iz 
kemije, 
 ● bronasto in srebrno Vegovo 
priznanje na državnem tekmovanju 
iz matematike, 
 ● bronasto in  srebrno Stefanovo 
priznanje iz fizike, 
 ● bronasto in srebrno priznanje na 
državnem tekmovanju iz Vesele 
šole v 8. razredu,  
 ● bronasto in srebrno Dominkovo 
priznanje na državnem tekmovanju 
iz astronomije, 
 ● bronasto in  srebrno Stefanovo 
priznanje iz fizike, 
 ● bronasto priznanje na tekmovanju 
Mednarodni matematični kenguru,
 ●  srebrno priznanje za uspeh 
na državnem tekmovanju iz 
matematike, 
 ● bronasto in srebrno priznanje iz 
tekmovanja Vesela šola,
 ●  bronasto priznanje za dosežek 
na šolskem tekmovanju v znanju 
angleščine, 
 ● certifikat iz znanja nemščine Fit in 
Deutsch 1 , 
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 ●  bronasto priznanje na državnem 
tekmovanju v konstrukciji in vožnji 
z mobilnimi roboti – Robocup 
junior v 9. razredu.

15.  IVO PRELOG,  Mladinska ul. 1,  
 9231 Beltinci
Prejme priznanje in nagrado za 
doseganje odličnih učnih rezultatov pri 
pouku, za vzoren obisk pouka in odnos 
do šolskega dela v vseh letih šolanja, 
za večletno prizadevno sodelovanje 
in doseganje izjemnih rezultatov na 
področju Vesele šole, naravoslovja, 
družboslovja in na jezikovnem 
področju, za dosežke pri interesnih 
dejavnostih.
Dosegel je:

 ● srebrno nemško bralno značko, 
bronasto in srebrno priznanje iz 
Vesele šole in bronasto in srebrno 
Vegovo priznanje iz matematike v 
7. razredu,
 ● bronasto in srebrno Vegovo 
priznanje iz matematike, bronasto 
Stefanovo priznanje iz fizike, 
bronasto Dominkovo priznanje iz 
astronomije in bronasto priznanje 
na tekmovanju iz Vesele šole v 8. 
razredu,
 ● bronasto in srebrno priznanje 
iz tekmovanja Vesela šola, 
bronasto priznanje za dosežek 
na šolskem tekmovanju v znanju 
angleščine, bronasto Dominkovo 
priznanje iz astronomije, bronasto 
Stefanovo priznanje iz fizike, 
bronasto priznanje na tekmovanju 
Mednarodni matematični kenguru, 
srebrno priznanje na državnem 
tekmovanju iz matematike, 
certifikat iz znanja nemščine Fit 
in Deutsch 1, bronasto Preglovo 
priznanje iz kemije in bronasto 
Cankarjevo priznanje v 9. razredu.

16.  LISA ROSIĆ,  Gančani 121,  
 9231 Beltinci
Prejme priznanje in nagrado za 
doseganje odličnih učnih rezultatov pri 
pouku, za vzoren obisk pouka in odnos 
do šolskega dela v vseh letih šolanja, 
za večletno prizadevno sodelovanje 
in doseganje izjemnih rezultatov na 
področju Vesele šole, naravoslovja, 
družboslovja in na jezikovnem 
področju, za dosežke pri interesnih 
dejavnostih ter doseganje vidnih 
rezultatov na športnem področju. 
Aktivno je sodelovala v mednarodnem 
projektu Developing English through 
art oriented activities – DEAR.
Dosegla je:

 ● zlato nemško bralno značko, 
bronasto priznanje iz tekmovanja 
Vesela šola in šolski plesni  festival-

srebrno priznanje v 7.  razredu,
 ● srebrno priznanje na tekmovanju iz 
znanja o sladkorne bolezni,
 ● športno področje:

 » mala odbojka: medobčinsko -  
1. mesto
 » mala odbojka: področno -      
1. mesto
 » odbojka: medobčinsko - 2. mesto
 » srebrno in zlato priznanje na 
šolskem plesnem festivalu                     
8. razredu,

 ● bronasto priznanje iz tekmovanja 
Vesela šola, bronasto priznanje za 
dosežek na šolskem tekmovanju v 
znanju nemščine, 
 ● športno področje:

 » srebrno in zlato priznanje v 
šolskem plesnem festivalu
 » odbojka: področno - 2. mesto
 » odbojka: medobčinsko - 1. mesto
 » odbojka na mivki: državno 
polfinale -   2. mesto  v 9. razredu.

Učenka je bila izbrana za NAJ  
PLESALKO  šole v šol. letu 2015/16.

17.  ŽAN VORI, Ižakovci 144,  
 9231 Beltinci
Prejme priznanje za izjemne rezultate 
na športnem področju:
V 7. razredu:

 » odbojka: medobčinsko - 1. mesto
 » odbojka: področno - 1. mesto
 » odbojka: državno polfinale -  
3. mesto
 » odbojka: medobčinsko - 1. mesto

V 8. razredu:
 » odbojka: medobčinsko - 1. mesto
 » odbojka na mivki: področno -  
1. mesto
 » odbojka: državno polfinale -  
3. mesto
 » odbojka: področno - 1. mesto

V 9. razredu:
 » četrto mesto na državnem 
polfinalnem turnirju v nogometu 
za starejše dečke,
 » prvo mesto na državnem 
četrtfinalnem turnirju v nogometu 
za starejše dečke,
 » pomurski prvaki v nogometu za 
starejše dečke
 » odbojka: državno polfinale -  
2. mesto
 » odbojka: državno polfinale -  
2. mesto
 » odbojka: področno - 1. mesto

Učenec je bil izbran za NAJ ŠPORTNIKA 
ŠOLE v šol. letu 2015/16.

18.  DAVOR SRAKA, 
 Cvetno naselje 51 a, 
 9231 Beltinci
Prejme priznanje za odlične učne 
rezultate pri pouku v devetem razredu, 
za vzoren obisk pouka in odnos do 

šolskega dela, za sodelovanje na 
tekmovanjih na različnih predmetnih 
področjih: astronomija, angleščina, 
nemščina ter na tekmovanju iz znanja 
o sladkorni bolezni.
Dosegel je:

 ● zlato nemško bralno značko v  
7. razredu,
 ● priznanje za sodelovanje na 
bralnem tekmovanju Bookworms 
in bronasto priznanje na 
tekmovanju o sladkorni bolezni v  
8. razredu,

Za aktivno sodelovanje pri organizaciji 
in izvedbi različnih dejavnosti 
in prireditev, za sodelovanju na 
tekmovanju iz Vesele šole.
RAZRED 9. C razred OŠ Beltinci:
19.  Nuša Horvat, Lipovci 260,  
 9231 Beltinci
Prejme priznanje in nagrado za 
doseganje odličnih učnih rezultatov pri 
pouku, za vzoren obisk pouka in odnos 
do šolskega dela v vseh letih šolanja, 
za večletno prizadevno sodelovanje 
in doseganje izjemnih rezultatov na 
področju Vesele šole, naravoslovja, 
družboslovja, na jezikovnem in 
kulturnem področju, za dosežke pri 
interesnih dejavnostih  in priznanje 
za večletno prizadevno in odgovorno 
ohranjanje  prekmurske  ljudske 
dediščine.
Dosegla je:

 ● bronasto Dominkovo priznanje na 
tekmovanju  iz  znanja astronomije 
(8. in 9. r),
 ● bronasto priznanje na tekmovanju 
iz znanja Vesele šole (8. in 9. r),
 ● bronasto  Proteusovo priznanje na 
tekmovanju iz  znanja biologije, 
 ● bronasto priznanje na tekmovanju 
iz znanja o sladkorni bolezni  
(8. in 9. r),
 ● bronasto  Cankarjevo priznanje na 
tekmovanju iz slovenščine,
 ● naziv Zlata bralka pri bralni znački 
iz slovenščine,
 ● bronasto priznanje na tekmovanju  
iz znanja geografije,
 ● bronasto priznanje na tekmovanju  
iz znanja nemščine,
 ● srebrno priznanje JSKD na 
regijskem srečanju (8. in 9. r),
 ● zlato priznanje JSKD na državnem 
srečanju otroških folklornih skupin 
(8. in 9. r), 
 ● državno bronasto Maroltovo 
priznanje za večletno prizadevno in 
odgovorno ohranjanje prekmurske 
ljudske dediščine.

Pridobila je tudi certifikat iz znanja 
nemškega jezika Fit in Deutsch 2, ki ga 
podeljuje Goethe-institut.
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20.  Tadej Kavaš, Lipovci 1,  
 9231 Beltinci

Prejme priznanje za doseganje odličnih 
učnih rezultatov pri pouku, za vzoren 
obisk pouka in odnos do šolskega 
dela v vseh letih šolanja, za aktivno 
sodelovanje pri organizaciji in izvedbi 
različnih dejavnosti, za sodelovanje na 
tekmovanjih na različnih predmetnih 
področjih: slovenščina, fizika, 
astronomija, kemija in matematika.

21.  Mihael Lebar, Lipa 96,  
 9231 Beltinci
Prejme priznanje in nagrado za 
doseganje odličnih učnih rezultatov pri 
pouku, za vzoren obisk pouka in odnos 
do šolskega dela v vseh letih šolanja, 
za večletno prizadevno sodelovanje 
in doseganje izjemnih rezultatov na 
področju robotike, na jezikovnem 
področju, za aktivno sodelovanje 
pri organizaciji in izvedbi različnih 
dejavnosti in prireditev in priznanje za 
prizadevno in odgovorno ohranjanje  
prekmurske  ljudske dediščine.  
Aktivno je sodeloval v mednarodnem 
projektu Developing English through 
art oriented activities – DEAR.
Dosegel je:

 ● bronasto priznanje na  tekmovanju 
iz znanja angleščine,
 ● bronasto priznanje na državnem 
tekmovanju v konstrukciji in vožnji 
z mobilnimi roboti ROBOCUP 
JUNIOR,
 ● priznanje na tekmovanju Der 
Bücherwurm iz znanja nemščine,
 ● srebrno in zlato priznanje pri 
nemški bralni znački,
 ● srebrno priznanje JSKD na 
regijskem srečanju (8. in 9. r),
 ● zlato priznanje JSKD na državnem 
srečanju otroških folklornih skupin 
(8. in 9. r).
 ● Pridobil je tudi certifikat iz znanja 
nemškega jezika Fit in Deutsch 2, ki 
ga podeljuje Goethe-institut.

22.  Ana Vegič, Lipovci 259,  
 9231 Beltinci
Prejme priznanje in nagrado za 
doseganje odličnih učnih rezultatov pri 
pouku, za vzoren obisk pouka in odnos 
do šolskega dela v vseh letih šolanja, 

za večletno prizadevno sodelovanje 
in doseganje izjemnih rezultatov na 
področju naravoslovja, družboslovja, 
Vesele šole, na jezikovnem in 
kulturnem področju, za dosežke pri 
interesnih dejavnostih, za sodelovanje 
pri Poskusnici, priznanje za večletno 
prizadevno in odgovorno ohranjanje  
prekmurske  ljudske dediščine in 
za izjemne športne dosežke na 
medobčinskih, regijskih in področnih 
tekmovanjih.
Dosegla je: 

 ● bronasto Dominkovo priznanje na 
tekmovanju  iz  znanja astronomije 
(8. in 9. r),
 ● bronasto priznanje na tekmovanju 
iz znanja Vesele šole (8. in 9. r),
 ● bronasto  Proteusovo na 
tekmovanju iz  znanja biologije,
 ● bronasto priznanje na tekmovanju 
iz znanja sladkorne bolezni  
(8. in 9. r),
 ● bronasto priznanje na tekmovanju  
iz znanja geografije,
 ● dosegla je naziv Zlata bralka pri 
bralni znački iz slovenščine,
 ● srebrno priznanje JSKD na 
regijskem srečanju (8. in 9. r),
 ● zlato priznanje JSKD na državnem 
srečanju otroških folklornih skupin 
(8. in 9. r), 
 ● državno bronasto Maroltovo 
priznanje za večletno prizadevno in 
odgovorno ohranjanje prekmurske 
ljudske dediščine,
 ● na športnem področju ekipno: 

 » pri odbojki: 1. mesto na 
medobčinskem tekmovanju,  
2. mesto na področnem 
tekmovanju,
 » pri odbojki na mivki: 1. mesto na 
področnem tekmovanju, 2. mesto 
na državnem polfinalu,
 » pri mali odbojki: 2. mesto na 
področnem tekmovanju, 1. mesto 
na medobčinskem tekmovanju.

Pridobila je tudi certifikat iz znanja 
nemščine Fit in Deutsch 2, ki ga 
podeljuje Goethe – Institut.

23. Žan Vrdjuka,  
 Panonska ulica 36,  
 9233 Odranci
Prejme nagrado in priznanje za 
doseganje odličnih učnih rezultatov 
pri pouku, za vzoren obisk pouka 
in odnos do šolskega dela v vseh 
letih šolanja, za večletno prizadevno 
sodelovanje in doseganje izjemnih 
rezultatov na področju naravoslovja, 
logike, za sodelovanje na tekmovanjih 
na različnih predmetnih področjih 
in na različnih natečajih, za aktivno 
sodelovanje pri organizaciji in izvedbi 
različnih dejavnosti in prireditev ter 

za večletno prizadevno delo v oddelčni 
skupnosti.
Sodeloval je na tekmovanjih iz fizike, 
astronomije, kemije, sodeloval pa je 
tudi na tekmovanju Male sive celice.
Dosegel je:

 ● bronasto Dominkovo priznanje iz  
znanja astronomije,
 ● bronasto Stefanovo priznanje iz 
znanja fizike,
 ● bronasto priznanje na tekmovanju 
s področja logike.

OŠ Bakovci-POŠ Dokležovje

24.  Domen Šebjan, Dokležovje, 
 Severna ulica 23, 9231 Beltinci
Skozi vsa leta na POŠ Dokležovje in 
kasneje na OŠ Bakovci je dosegal visoke 
učne rezultate. Posebno zavzetost je 
pokazal pri modelarskem krožku, kjer je 
v tem šolskem letu postal regijski prvak 
v kategoriji raketoplanov. Pogosto 
smo ga videvali na odrskih deskah ob 
različnih kulturnih prireditvah v šoli in 
KS.

25.  Luka Lukač, Dokležovje,  
 Severna ulica 31, 9231 Beltinci
Je kategoriziran športnik, ki sicer igra 
za NK Veržej, šolo pa je zastopal tako 
rekoč v vseh športnih disciplinah 
na različnih tekmovanjih (atletika, 
nogomet, rokomet...). Z rokometno 
ekipo OŠ Bakovci se je uvrstil v 
državni četrtfinale, pa tudi na ostalih 
tekmovanjih je dosegal vidne rezultate. 
Glasbena šola Beltinci,  
Mladinska ul. 4, 9231 Beltinci

26.  Matija Berden, Ravenska 18, 
9231 Beltinci je svojo glasbeno pot 
začel leta 2010, ko se je vpisal na 
predmet harmonike pod mentorstvom 
Boštjana Baše v Glasbeni šoli Beltinci. 
S svojo vztrajnostjo in voljo, ki jo je 
kazal tekom šolanja, je postal eden 
uspešnejših učencev. Nastopal je na 
raznoraznih prireditvah, koncertih 
v občini Beltinci in širše, udeleževal 
pa se je tudi tekmovanj za harmoniko 
za nagrado Avsenik v Begunjah in 
mednarodnega tekmovanja v Beltincih, 
katerega se udeležijo tekmovalci iz 
številnih držav. Dosegal je odlične 
rezultate in s tem vsa leta šolanja na nižji 
glasbeni šoli dodatno nadgrajeval svoje 
znanje. S končanim izobraževanjem se 
Matijeva glasbena pot še ni zaključila. 
Pridobljeno znanje bo v življenju 
gotovo s pridom uporabil. 

Lilijana Bežan Horvat

AKTUALNO
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Predstavniki Občine Beltinci gostovali na Poljskem
Delegacija Občine Beltinci je 
obiskala prijateljsko občino Ujazd 
na Poljskem, kjer se je udeležila 
plenarnega regijskega zasedanja.
Na uradni spletni strani Občine Ujazd 
je objavljen članek o omenjenem 
dogodku:
http://www.ujazd.com.
pl/754/1/20-lat-stowarzyszenia-
gmin-regionu-poludniowo-
zachodniego-mazowsza.html
Citiramo: 

20 lat Stowarzyszenia Gmin 
Regionu Południowo-Zachodniego 
Mazowsza

W ciągu ostatnich kilku dni 
w Gminie Ujazd gościło liczne 
grono gości reprezentujących 
samorządy, które współpracują w 
ramach Stowarzyszenia Gmin Regionu 
Południowo-Zachodniego Mazowsza, 
obchodzacego właśnie swoje 
dwudzieste urodziny.

Stowarzyszenie powstało w 1996 
r. z inicjatywy grupy delegatów 
do Sejmiku Samorządowego 
Województwa Piotrkowskiego. Jego 
współzałożycielami były gminy: 
Budziszewice, Koluszki i Ujazd a 
pierwsze zebranie organizacyjne 
odbyło się właśnie w Ujeździe. 
Pierwszym przewodniczącym 
Stowarzyszenia był radny Gminy 
Ujazd Grzegorz Świetlik, który z 
kilkuletnią przerwą pełni te obowiązki 
do dzisiaj. Początkowo organizacja 
skupiała się na promocji wejścia Polski 
do Unii Europejskiej współorganizując 
spotkania “Regionalizm wobec 
integracji europejskiej”. Po czterech 
latach działalność Stowarzyszenia 
została wzbogacona o porozumienia z 
samorządami zza granicy. Z upływem 
czasu w ramach tzw. Partnerstwa 
Wschodniego w wymiarze 
regionalnym (wymiana młodzieży, 

spotkania drobnej przedsiębiorczości) 
rozwijały się kontakty z Białorusią i 
Mołdawią. W 2010 r. Stowarzyszenie 
podpisało deklarację współpracy z 
gminami: Wilejka (Białoruś), Cimislija 
(Mołdawia), Tasnad (Rumunia) i 
Beltinci (Słowenia). Porozumienia 
z pojedynczymi samorządami zza 
granicy podpisywane były również 
przez poszczególne gminy skupione 
w stowarzyszeniu. Stowarzyszenie 
podpisało umowę partnerską ze 
Związkiem Powiatów i Gmin Ziemi 
Łęczyckiej i Śląskim Związkiem 
Gmin i Powiatów. Jest również 
członkiem Federacji Regionalnych 
Związków Gmin i Powiatów RP. 
W 2013 r. przystąpiło też do 
Ogólnopolskiego Porozumienia Orga- 
nizacji Samorządowych.

Stowarzyszenie promuje gminy 
wchodzące w jego skład, jak 
również firmy, które istnieją na 
ich terenie. Współorganizuje 
regionalne wydarzenia z dziedziny 
kultury, sztuki, oświaty i biznesu, 
w tym wystawy i konferencje. 
W sobotę 18 czerwca w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Ujeździe miało 
miejsce uroczyste spotkanie 
rocznicowe Stowarzyszenia. 
Licznych gości: przedstawicieli gmin 
stowarzyszonych i współpracujących 
oraz delegacje gmin zagranicznych. 

Obowiązki gospodarza spotkania 
pełnił Wójt Gminy Ujazd Artur Pawlak i 
Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin 
Regionu Południowo-Zachodniego 
Mazowsza Grzegorz Świetlik. Był czas 
na wspomnienia, szczególnie, że z 
zaproszenia na spotkanie skorzystały 
również osoby, które asystowały 
inauguracji prac Stowarzyszenia. 
Podkreślano rolę organizacji w 
dzieleniu się doświadczeniami 
samorządu polskiego, który ma 
za sobą już ponad ćwierć wieku 
doświadczeń. Ma to szczególną rolę 
właśnie dla samorządów z krajów, 
które starają się nawiązywać 
współpracę z Unią Europejską i 
korzystać z polskich doświadczeń. 
Spotkaniu towarzyszyły również 
okolicznościowe wystawy poświęcone 
współpracującym gminom, oraz 
rocznicowa, nawiązująca do 1050 
rocznicy Chrztu Polski i postaci 
księżnej Dobrawy - matki królów 
polskich.

Prevod:

20 let Združenja občin Jugo-
zahodnega Mazovša

V minulih dneh je Občina Ujazd 
gostila številne predstavnike občin, 
ki sodelujejo v okviru Združenja 
občin Jugo-zahodnega Mazovša, ki v 

Udeleženci na plenarnem zasedanju
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teh dneh praznuje 20-letnico svojega 
delovanja.

Združenje je leta 1996 nastalo 
na pobudo skupine delegatov, 
naslovljeno na Svet samouprave 
piotrkovskega vojvodstva (polj. 
Sejmik Samorządowy Województwa 
Piotrkowskiego), in na pobudo občin 
soustanoviteljic – Budziszewice, 
Koluszki in Ujazd. Prvo organizacijsko 
srečanje Združenja, ki ga je vodil 
občinski svetnik Grzegorz Świetlik, 
je potekalo ravno v Ujazdu. 
Predsedujoči Świetlik vodi Združenje 
z nekaj letnimi prekinitvami od 
samega začetka vse do danes. 
Združenje se je prvotno osredotočalo 
predvsem na promocijo vstopa 
Poljske v Evropsko unijo, pri čemer 
je organiziralo tematska srečanja z 
naslovom »Regionalnost v odnosu do 
evropske integracije«.  Po štirih letih 
delovanja se je Združenje okrepilo s 
sklenitvijo sporazumov z občinami 
iz tujine. V okviru t. i. Vzhodnega 
partnerstva so med Poljsko, 
Belorusijo in Moldavijo potekale 
različne izmenjave, npr. srečanje 
mladih, srečanje malih podjetnikov 
... Leta 2010 je Združenje podpisalo 
deklaracijo o sodelovanju z občinami 

Wilejka (Belorusija), Cimislija 
(Moldavija), Tasnad (Romunija) in 
Beltinci (Slovenija). Združenje je prav 
tako podpisalo partnerski sporazum 
z Zvezo upravnih enot in občin 
Lečicke zemlje (Związek Powiatów i 
Gmin Ziemi Łęczyckiej) ter s Šlezijsko 
zvezo upravnih enot in občin 
(Śląski Związek Gmin i Powiatów), 
Združenje pa je hkrati član Federacije 
regionalnih zvez občin in upravnih 
enot Republike Poljske (Federacja 
Regionalnych Związków Gmin i 
Powiatów RP), od leta 2013 tudi član 
Poljskega sporazuma samouprav 
(Ogólnopolskie Porazumienie Organi- 
zacji Samorządowych).

Združenje se ukvarja s promocijo 
lastnih občin ter podjetij. Sodeluje pri 
soorganizaciji regionalnih dogodkov 
s področja kulture, umetnosti, šolstva 
in poslovnega sveta ter v sklopu tega 
pripravlja razstave in konference.

V soboto, 18. 6. 2016, je v Občinskem 
kulturnem centru (Gminny Ośrodek 
Kultury) v Ujazdu potekalo svečano 
srečanje Združenja, ki so se ga 
udeležili predstavniki pripadajočih 
občin, kakor tudi predstavniki občin 
iz tujine.

Gostitelja dogodka sta bila župan 
občine Ujazd Artur Pawlak in 
predsednik Združenja Jugo-
zahodnega Mazovša Grzegorz 
Świetlik. Dogodek je hkrati pomenil 
lepo priložnost za obujanje preteklih 
dogodkov, ki so se uspešno odvili 
v sklopu Združenja, pri čemer je 
bil poseben poudarek namenjen 
predvsem predstavitvi izkušenj 
poljske samouprave, ki ima za sabo 
že več kot četrt stoletja delovanja, te 
pa so pomembne zlasti za občine iz 
držav, ki si za sodelovanje z Evropsko 
unijo še prizadevajo.

Srečanje so obenem spremljale 
razstave, posvečene sodelujočim 
občinam, ter razstave, posvečene 
1050-letnici Krsta Poljske1  (Chrzest 
Polski), kakor tudi kneginji Dobravi2  
– materi poljskih kraljev.  

(prevod dr. Mojca Horvat)

1 Leta 966 je poljski knez Mieszko I sprejel krščan-
ski krst, kar se pojmuje za začetek pokristjanjevan-
ja na Poljskem ter za simbolični začetek pojmovan-
ja poljske države. (Opomba prevajalke)
2 Dobrava (polj. Dobrawa), knezova hči češkega 
rodu, se je leta 965 poročila s poljskim knezom 
Mieszkom I in postala poljska kneginja.
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Uskladitev cen javne službe

V skladu z 6. členom Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstvu okolja (Ur. list RS 
štev. 87/12, 109/12 – v nadaljevanju 
Uredbe) smo v podjetju Komuna 
Beltinci d.o.o. kot izvajalec gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalnih in padavinskih odpadnih 
voda ter storitev v zvezi z greznicami 
pripravili uskladitev navedenih cen. 
Razlog za to je v dejstvu, da je bila 
razlika med potrjeno (veljavno ceno) in 
obračunsko ceno storitve odvajanja in 

čiščenja odpadnih voda večja od desetih 
odstotkov. Razen navedenega se v 
nadaljnjem obdobju obračunava polna 
omrežnina za kanalizacijsko omrežje 
(pri odvajanju odpadnih voda) in 
čistilno napravo (za čiščenje odpadnih 
voda ter storitve v zvezi z greznicami). 
Pri oblikovanju uskladitvenih cen je 
bila upoštevana stopnja izkoriščenosti 
komunalne infrastrukture (kanalizacije 
in čistilne naprave).

V skladu s 3. členom Uredbe Občine 
Beltinci le-ta iz proračuna subvencionira 
ceno omrežnine za odvajanje odpadnih 
voda v višini 79,45% od polne cene 
omrežnine, za čiščenje odpadnih voda 
pa se omrežnina subvencionira v višini 
66,66% polne cene. Omrežnina v zvezi s 

storitvami greznic se ne subvencionira. 
Do subvencionirane cene omrežnine 
so upravičeni občani občine Beltinci 
in nepridobitne dejavnosti (šole, vrtci, 
zavodi, društva ipd.)

Oblikovane so cene storitev: 
−	 odvajanje komunalne in padavinske 

odpadne vode z javnih površin, 
−	 čiščenje komunalne in padavinske 

odpadne vode z javnih površin, 
−	 storitve z nepretočnimi greznicami 

in malimi komunalnimi čistilnimi 
napravami,

−	 cena vodarine in omrežnine za 
vodovodno infrastrukturo zaenkrat 
ostaja enaka in se ne spremeni.

Pregled cen storitev, ki veljajo od 1. 5. 2016, je razviden iz naslednje preglednice:
Storitev Oblikovane cene

v EUR brez DDV
Stara cena: Nova cena:

Vodarina z vodnim povračilom 0,4904 EUR/m3 se ne spremeni
Omrežnina za vodovod nesubvencionirana (DN<20) 3,7909 EUR/mesec se ne spremeni
Odvajanje odplak 0,3354 EUR/m3 0,2831 EUR/m3

Omrežnina za odvajanje s subvencijo (DN<20) 0,7470 EUR/mesec 1,7639 EUR/mesec
Omrežnina za odvajanje brez subvencije (DN<20) 4,6012 EUR/mesec 8,5824 EUR/mesec
Čiščenje odplak 0,6981 EUR/m3 0,5810 EUR/m3

Omrežnina za čiščenje odplak subvenc. / 2,3819 EUR/mesec
Omrežnina za čiščenje odplak- nesubvenc. / 7,1450 EUR/mesec
Storitev greznic 0,3945 EUR/m3 0,3834 EUR/m3

Omrežnina za čiščenje odplak z greznic / 3,9130 EUR/mesec

Okoljska dajatev s priključkom na kanalizacijo 0,0528 EUR/m3 0,0528 EUR/m3

Okoljska dajatev brez priključka na kanalizacijo 0,5283 EUR/m3 0,5283 EUR/m3

Ker cene veljajo od 1. 5. 2016, torej za 
obračunsko obdobje maj – junij 2016, 
smo izjemoma popis vseh vodomerov 
opravili konec meseca aprila 2016. 

Zaradi tega v mesecu juniju 2016 
popisa ne bomo izvajali, bo pa naslednji 
popis vodomerov v decembru 2016. 

V kolikor uporabniki želijo, da se 
jim upošteva dejanska poraba tudi v 

obdobjih pavšalnega obračuna, nam 
lahko stanje vodomera javijo do konca 
obračunskega obdobja. 

Za obračunsko obdobje maj – junij 
2016 nam stanje števca javite do 3. 6. 
2016 na:
tel. št. 02 541 35 56
elektronsko pošto:  
stanje@komuna-beltinci.si 
osebno: na sedežu podjetja.

Za ostale mesece nam lahko stanje 
števca sporočite ob koncu meseca (pri 
mesečnem obračunu storitve) oziroma 
ob koncu vsakega drugega meseca 
(pri dvomesečnem obračunu storitve). 

Komuna Beltinci d.o.o.
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V Murski Soboti so slovesno pospremili vožnjo dizelske lokomotive v 
garažo

10. junija je na železniški postaji v 
Murski Soboti potekala slavnostna 
in vseslovenska prireditev Slovenija 
praznuje. Z dogodkom smo obeležili 
nekaj zelo pomembnih mejnikov 
razvoja železniške infrastrukture, ki 
so temeljni za nadaljnji gospodarski 
in celostni razvoj Slovenije. Slavnosti 
se je udeležil tudi državni vrh, vse 
zbrane so nagovorili predsednik 
vlade Miro Cerar, minister za 
infrastrukturo Peter Gašperšič in 
ministrica brez resorja, pristojna za 
razvoj, strateške projekte in kohezijo 
Alenka Smerkolj. Med drugim so se 
strinjali in poudarili, da je Slovenija z 
zaključkom projekta »Rekonstrukcija, 
elektrifikacija in nadgradnja 
železniške proge Pragersko–
Hodoš za hitrosti do 160 km/h; 
Modernizacija nivojskih prehodov 
in izvedba podhodov na železniških 
postajah«, pridobila pomembno in  

strateško posodobitev železniške 
infrastrukture, ki pozitivno vpliva 
na razvoj železniškega prometa, 
krepitev gospodarstva in nenazadnje 
uporabnikom železniškega in 
cestnega prometa omogoča varnejšo, 
hitrejšo in bolj udobno vožnjo.

Dogodek, ki je potekal 10. junija na 
železniški postaji v Murski Soboti, je 
sestavni del predstavitev projektov 
v okviru dnevov odprtih vrat EU 
projekt - moj projekt in kot tak je bil 
namenjen širši javnosti. Zaključek 
projekta modernizacije, nadgradnje in 
elektrifikacije proge Pragersko-Hodoš 
je sovpadal s 15. obletnico ponovne 
vzpostavitve železniške povezave med 
Slovenijo in Madžarsko, 170-letnico 
prve vožnje vlaka po slovenskih tleh in 
25. obletnico samostojne in neodvisne 
Republike Slovenije, zato so bile v 
okviru uradnega zaključka projekta z 
odkritjem spominske plošče obeležene 

tudi te obletnice. V ta namen je potekala 
tudi prva uradna vožnja električnega 
vlaka od železniške postaje v Murski 
Soboti do mejne postaje v Hodošu. Z 
vlakom se je zapeljal tudi državni vrh, 
ki se je na železniški postaji Hodoš 
srečal z madžarskim državnim vrhom, 
z madžarskim zunanjim ministrom 
Petrom Szijjartom na čelu. Po uradnem 
delu dogodka so se odvijali koncerti 
različnih glasbenih skupin, ki so 
dodobra razživele zbrano množico, ki je 
v sproščenem vzdušju proslavila tako 
pomemben dan za Slovenijo.

S projektom rekonstrukcije, 
elektrifikacije in nadgradnje 
109-kilometrske železniške proge 
Pragersko–Hodoš je posodobljen 
železniški odsek, ki je predstavljal 
še zadnji neelektrificirani del 
mediteranskega koridorja. Projekt 
predstavlja največjo infrastrukturno 
naložbo na področju železniške 
infrastrukture v finančni perspektivi 
2007–2013 in na področju prometne 
infrastrukture po izgradnji 
avtocestnega križa v Sloveniji. Proga 
Pragersko–Hodoš–državna meja pa se 
uvršča med najsodobnejše v Sloveniji. 
Celotna naložba je znašala 465 
milijonov evrov, Evropska unija pa je iz 
Kohezijskega sklada prispevala 207,03 
milijona evrov. Investitor projekta 
je Ministrstvo RS za infrastrukturo, 
Direkcija RS za infrastrukturo. 

Slavnosti na soboški železniški postaji se je udeležil tudi državni vrh

AKTUALNO
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Prireditev ob zaključku Jeričevih dnevov v Dokležovju
V soboto, 4. junija 2016, na rojstni 
dan velikega človeka, pokončnega 
rodoljuba, borca za Prekmurje in 
generalnega vikarja ter duhovnika 
Ivana Jeriča, je bila v dvorani vaškega 
doma v Dokležovju osrednja občinska 
slovesnost v njegovo čast. 

Maša za domovino je bila v domači 
dokležovski cerkvi. Župan Milan Kerman 
in predsednica Sveta KS Dokležovje 
Lidija Ropoša sta se poklonila gospodu 
Jeriču in položila venec ob njegovem 
spomeniku. 

Slavnostni govornik na proslavi je bil 
svetnik v OS Občine Beltinci in nekdanji 
predsednik KS Dokležovje, Dejan 
Klemenčič. Povedal je – citiramo:

»Ivan Jerič – Dokležanec, predvsem pa 
pokončni in neskončni rodoljub. Biti  
rodoljub pomeni ljubiti svojo domovino.  
Zgodovinska dejstva potrjujejo, da je 
Jerič  to počel  v polnem pomenu teh 
besed. 
Kaj je pravzaprav narodov bit? Lahko 
govorimo o normativni  ali naravni 
opredelitvi pojma Slovenec. Opredeliti je 
potrebno tisto nevidno, neotipljivo, lahko 
bi rekel tisto, kar ne obstaja, pa vendar  
obstaja:  »dušo«. Dušo Prekmurca, dušo 
Slovenca.  Nevidna, a mogočna je ta 
narodova bit, biti Prekmurec/Slovenec.  
Današnja normativna opredelitev govori, 
da se narodna pripadnost ohranja  
dvajset generacij. Ampak Prekmurci so 
kljub devetstoletni madžarski nadvladi 
ostali to, kar so bili, in kljub različnim 
pritiskom se jih  asimilacija ni dotaknila. 
Kakor je moč razbrati iz Jeričevih 
zapisov, so bili nekateri tudi  odkriti 
podporniki velike madžarske države, a 
tudi ti so bili le močno integrirani,  duša 
je bila še vedno slovenska.
Prekmurci so imeli neverjetno moč, na 

nek način so bili vendarle neodvisni. Po 
večini so bili to kmetje in po večini so bili 
verni. Kmetijstvo jim je dajalo kakorkoli 
težek kruh, a niso bili od nikogar odvisni in 
prekmurski človek je znal s tem preživeti. 
In kaj ima vera opraviti s pokončno 
držo? Veliko! Vera daje življenjski cilj, 
molitev je čas za razmislek, za pogovor 
s samim seboj in to so naši pradedje 
počeli v prekmurščini.  In prav to je 
narodova bit: pripadaš tistemu narodu, v 
katerega jeziku razmišljaš in moliš. Zato 
ni prav nič narobe, če spet povemo, da 
osrednja vloga pri ohranjanju slovenstva 
v preteklosti pripada cerkvam na 
Slovenskem.
Leta 1919 smo na pogorišču avstro-
ogrske monarhije našli priložnost, 
da se zedinimo z ostalimi Slovenci.  
Odločilno dejanje se je zgodilo v Parizu, 
ko je izvedenec za Prekmurje, dr. Slavič, 
dosegel, da je bil izdan dodatni in 
poseben sklep na mirovni konferenci, 
da se Prekmurje priključi k državi SHS.  
Toda to je bil le zaključek, glavnino so 
opravili  Klekl, Košič, Kuhar, Ivanoci, 
Baša , Jerič in drugi. 
Vsi ti veliki možje in tudi drugi so v 
družnem vrenju, ki se je zgodilo po 
prvi svetovni vojni, bili zbrani zaradi 
ideje o priključitvi dela slovenskega 
naroda k matici. Naloga pa še zdaleč 
ni bila enostavna. Kljub temu, da jim 
je to uspelo, pa so vsak po svoje hudo 
plačevali za svoja dejanja, bili so v stalni 
nevarnosti pred  to ali ono oblastjo. Celo 
po priključitvi med obema vojnama, 
ko so lahko bili dejavni v svojem jeziku, 
ko so lahko bili del enega naroda, je 
čas s težavo izrival nekatere zavzete 
madžarone. 
Po drugi vojni pa je bil spet drugi čas, 
toda žarišče narodovega obstoja je bilo 
isto, zato se je nova oblast z vso silo, 
tudi na montiranih procesih, spravila 
nad mnoge,  tudi na Jeriča, a kot vse 
preizkušnje, je prestal tudi to.
Trud Jeriča in somišljenikov ni bil zaman, 
toda ali ga znamo pravilno oceniti in 
ceniti ?
Zdi se, da spomin s časom bledi, pa je od 
teh dogodkov kakšno leto manj od sto. 
Ali sploh dojemamo 900 let madžarske 
nadvlade nad Prekmurjem, dojemamo 
Kleklov stavek »Prekjezoletno robstvo 
konec jemle«, dojemamo, kaj je pomenilo 
zbrati 20.000 od tedaj vseh 74.000 
Prekmurcev v Beltincih, ki so bivali na 
priključenem ozemlju  leta 1919? 
Znebiti se stoletja dolge madžarske 
nadvlade je bil v Jeričevih očeh  ideal, 
vreden tudi življenja. 

Temeljni cilj je bil dosežen, Prekmurje 
pa priključeno k ostalemu ozemlju 
Slovenije, začelo se je obdobje odkrite 
rabe slovenščine. V državotvornem 
smislu je bila z današnjega zornega to 
le še stopnička na poti do samostojne 
države.
Jeričevo življenjsko zgodbo poleg reka 
»Ob pravem času na pravem mestu« 
odlikuje še prava smer. Jerič ni stal 
na  okopih,  sprejemal je drugačne – 
sprejemal je Madžare. Kakor je sam 
zapisal: »Med obiskovanjem ljudske šole 
bi ne mogel povedati, česa sem se zavedal: 
madžarstva ali slovenstva.« Vedel pa je, 
kdo je, kaj želi in kaj hoče.  Ne trdim, da 
je bil brez napak, trdim pa, da je bil kot 
borec za slovenstvo perfekcionist v vseh 
pogledih. O cilju se ni pogajal, pogajal se 
je samo o načinu, kako cilj doseči. 
Jerič v svojih spominih zapiše: »Konec 
leta 1918 sva z Mihaelom Kuharjem 
šla k narodni vladi v Ljubljano, da na 
merodajnem mestu ugotoviva, kako 
je s Prekmurjem. Dne 13. decembra 
sva prosila, da naju kak poverjenik 
sprejme. Sprejel naju je sam predsednik 
deželne vlade Josip Pogačnik. Ko sva mu 
povedala, da sva prišla prosit, naj deželna 
vlada posreduje pri pristojni vojaški 
oblasti, da jugoslovanska vojska zasede 
Prekmuje, se je zamislil in vprašal: »Kje 
se pa nahaja ta pokrajina?« Ko sva mu 
razložila, naju je zopet vprašal: »Pa tam 
živite Slovenci?« Sedaj pa sva mu midva 
začudeno pritrdila.«
In kako je danes? Je Jeričeva pot v 
Ljubljano zalegla ali pa Ljubljana še 
zmeraj ne ve, ali morda tokrat noče 
vedeti za Prekmurje? Mnenja so deljena, 
res pa je, da lahko uporabljamo našo 
prekmurščino in našo slovenščino po mili 
volji. 
Spoštovane, spoštovani, prav je, da Jeriča 
in njegov  čut za narodno bit ohranjamo, 
se zanj borimo, njegov perfekcionizem, 
kadar je šlo za vprašanje biti Prekmurec, 
biti Slovenec, pa tudi v 21. stoletju 
obravnavamo kot vodilo.«

V programu so nastopili najmlajši iz 
vrtca “Sonček” Dokležovje in učenci iz 
OŠ Bakovci - POŠ Dokležovje. Scenograf 
ter voditelj delavnic Jeričevih dnevov 
je bil pedagog Anton Buzeti. Ob koncu 
sta predstavnici soorganizatorjev - 
predsednica DPM Dokležovje Marija 
Zver in predsednica Sveta KS Dokležovje, 
podelili zahvale sodelujočim.

Lilijana Bežan Horvat

AKTUALNO
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Zaključek Jeričevih dnevov 2016

“Zemlja prekmurska, 
prijazni moj svet, 

duša mi poje, ko vračam se spet.
Tu sonce nam toplo žito zlati,

mak pa veselo med klasjem zori.”
                                 Karolina Kolmanič

V nedeljskem popoldnevu smo s 
koncertom v domači cerkvi slavnostno 
zaključili letošnje Jeričeve dneve. Bili 
smo zelo veseli in počaščeni, da so se 
našemu povabilu odzvali tudi pevci 
z desnega brega reke Mure. Vsaka 
skupina se je predstavila na izviren 
način ter s svojim petjem osrečila 
zbrano občinstvo.

Predstavil se je mešani pevski zbor 
Vrelec, v katerem poje tudi naša 
krajanka  Lojzka, ki sedaj živi v 
Šratovcih. Repertoar pevskega zbora 
je zelo širok, na koncertu pa so 
zapeli pesmi: Kje so tisti mladi fantje, 
Domača hiša, Kmetič je seme sejal, 
Svetlo sonce se je skrilo in Popotnik 
pride. Nastopila je tudi pevska skupina 

Žarek, ki jo sestavljajo medicinske 
sestre in bolnice iz Rakičana. Pod 
taktirko dirigenta Matije Horvata so 
zapele naslednje pesmi: Mozartova 
Aleluja, Zrelo je žito, Ravnica (Milan 
Ostojić in Feri Lainšček), Ne ouri, 
ne sejaj (Radovan Gobec) in črnska 

duhovna pesem Nobody knows. Iz 
Tišine so se predstavili Prekmurci, ki 
so pod umetniškim vodstvom Alojza 
Šveca zapeli: Oče naš, Vasovalec, San 
se šetao, Jezus po goricah in Zemlja 
prekmurska, domače ljudske pevke 
Jesensko listje pa so zapele pesem 
našega patrona Števankralovska, V 
tvojo hvalo priprošnjica, Na gouri 
cvetje in Edno rožco lübin (velja za 
najboljšo pesem Ivana Jeriča). Ob 
zaključku so vsi pevci in zbrani skupaj 
zapeli pesem Marija, nebeška kraljica, 
ki je pričarala posebno vzdušje v 
cerkvi.

Koncerta se je udeležil tudi župan 
Občine Beltinci Milan Kerman s 
soprogo in svetnik  Dejan Klemenčič, 

nastopajoče skupine pa so prejele 
zahvalno listino, zgoščenko in šopek 
cvetja, ki ga je aranžirala članica 
skupine ljudskih pevk Jesensko listje,  
Marija Lukač. Prireditev je povezovala 
predsednica Društva prijateljev 
mladine Dokležovje  Marija Zver, ki je v 
kratkih obrisih predstavila zgodovino 
našega kraja ter cerkve, spomnila 
pa se je tudi Ivana Jeriča in prvega 
župnika v Dokležovju, Ivana Korena, ki 
sta orala ledino in kljub nasprotovanju 
madžarskih oblasti uspela ohraniti 
materni jezik pri bogoslužju. Z veliko 
zavzetostjo obeh mož - duhovnikov - 
se je v Dokležovju knjižna slovenščina 
ves čas ohranjala in v tem je tudi 
razlog, da je bilo v kraju dobro razvito 
cerkveno petje (ljudsko in zborovsko). 
Pomembno je, da tudi danes skozi petje 
gojimo in negujemo lepo slovensko  
besedo in vsi tisti, ki smo vpeti v 
dogajanje na kulturnem in hkrati 
tudi pevskem področju, se zelo dobro 
zavedamo pomena pesmi. Ponosni 
smo, da v Dokležovju nadaljujemo 
tradicijo petja ter jo ohranjamo našim 
rodovom. 

Pomembno je, da obogatimo svoje 
življenje s pesmijo in petjem, ki sta nam 
potrebna, tako kot voda žejni rastlini in 
lačnemu kruh. Pesem je biser, ki nam 
odkriva skrivnosti naših prednikov, 
zato jo negujmo in spoštujmo!

                                                                                                                 
Marija Zver

DPM Dokležovje

Prejemniki priznanj z županom občine Beltinci Milanom Kermanom, predsednico 
DPM Dokležovje Marijo Zver ter predsednico KS Dokležovje Lidijo Ropoša

AKTUALNO
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46. MEDNARODNI FOLKLORNI FESTIVAL BELTINCI
Četrtek, 21. julija 2016 
ob 19.00 v beltinskem gradu:
odprtje 46. mednarodnega folklornega festivala 
in začetek praznovanja 20 let praznika občine 
Beltinci:

odprtje razstave publikacij in člankov Jožefa 
Baše Miroslava in Števana Küharja 
(v sodelovanju s PiŠK Murska Sobota)
odkritje obnovljene sončne ure
odprtje grofičinega salona

koncert Tamburaške skupine in recital gledališke 
sekcije Slikepaprijlike KUD Beltinci

Petek, 22. julija 2016 
ob 17.00 v beltinskem gradu: 
začetek glasbene in pevske delavnice v 
organizaciji JSKD Slovenija

ob 20.00 na odru v beltinskem parku: 
Večer tuje folklore
FS iz Italije: DANZERINI UDINESI
FS iz Makedonije: FS ETNOS 

Sobota, 23. julija 2016
ob 16.00 v beltinskem parku: 
SEJMARJENJE in prikaz ljudske obrti ter 
kulinarike v organizaciji društev ter krajevnih 
skupnosti občine Beltinci
ob 20.00 na odru v beltinskem parku:
ETNO VEČER - glasbeni skupini VRUJA in 
TAMBURAŠI KUD BELTINCI ter vokalni skupini 
AETERNUM in BRATA TEOFILOVIĆ iz Srbije 

Nedelja, 24. julija 2016
ob 15.30: svečana povorka nastopajočih skupin 
na prireditveni prostor 

ob 16.00 na odru v beltinskem parku: 
LE PLESAT ME PELJI 2016 - 1. del državnega 
srečanja odraslih folklornih skupin  v 
organizaciji JSKD z gosti in domačimi 
folklorniki:

1. Folklorna skupina ŽKUD Tine Rožanc mladi, 
Ljubljana
Vodja skupine: Irena Ham
Avtorica odrske postavitve: Anja Cizel
Naslov odrske postavitve: V stari Bučki (dolenjski 
plesi)
 
2. Odrasla folklorna skupina KUD Oton Župančič 
Artiče
Vodja skupine: Gregor Tuljak
Avtorja odrske postavitve: Anja Čurič in Gregor 
Tuljak
Naslov odrske postavitve: Koroški plesi
 
3. Folklorna skupina Klas Prosvetnega društva 
Horjul
Vodja skupine: Marija Čipić Rehar
Avtorji odrske postavitve: Marija Čipić Rehar in 
člani folklorne skupine
Naslov odrske postavitve: Vrnitev Johanovega 
Mihe iz Amerike (plesi okolice Ljubljane na 
začetku 20. stoletja)
 
4. Folklorna skupina Ponikve, Kulturnega 
društva Dobrepolje, sekcija Ponikve
Vodja skupine: Barbara Brodnik
Avtor odrske postavitve: dr. Tomaž Simetinger
Naslov odrske postavitve: Splet plesov iz Ponikev 
iz sredine 20. stoletja
 
5. Akademska folklorna skupina France Marolt 
ŠOU Ljubljana
Vodja skupine: dr. Tomaž Simetinger
Avtor odrske postavitve: dr. Tomaž Simetinger
Naslov odrske postavitve: Lucije ido

Prijte fsi, šteri ste od kolena menši pa od podplata 
vekši, z glasnimi gutami, friškimi petami ino s 
trdimi mošnjami !

Beltinci, 21.–24. JULIJ 2016
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Čarobne melodije pod zvezdami - EROIKA  na slovenskih gradovih
Trio Eroika je ena najuspešnejših 
glasbenih zasedb vseh časov pri nas.  
V letošnjem poletju bo EROIKA 
ustvarjala čarobne trenutke pod 
zvezdami z nastopi po slovenskih 
gradovih in najlepših parkih. 
Romantične poletne noči bodo z 
EROIKO letos poleti še bolj popolne 
in čarobne.

EROIKI boste lahko prisluhnili 
tudi ob kulisi prekrasnega gradu 
BELTINCI, obiskovalcem pa bodo 
na voljo sedišča in stojišča.

Trije izjemni vokalisti, zbrani v 
tercetu Eroika, so nase prvič opozorili 
na Emi 2007, ko so s priredbo 
pesmi Stop Omarja Naberja osvojili 
Slovenijo. Matjaž Robavs (bariton), 
Aljaž Farasin (tenor) in Metod Žunec 
(tenor) so klasično izobraženi in 

šolani pevci, brez dvoma tudi po 
strokovno-tehnični plati povsem 
enakovredni pop-opernim pevcem, 
zbranim v slovitem kvartetu Il Divo. 
Premišljena kombinacija talenta, 
lepote, uglajenosti, glasovnih 
zmožnosti in obdelave večnih 
uspešnic v pop-opera žanru je 
formula uspeha Eroike. 

Njihov glasbeni repertoar zajema 
interpretacije domačih in svetovnih 
komercialnih glasbenih uspešnic iz 
žanrov zabavne, koncertne in operne 
glasbe.

Med njihove največkrat izvajane 
pesmi sodijo Dan ljubezni, Namesto 
koga roža cveti, Ko mene več ne bo, 
Julija, Nessun dorma, Always on my 
mind, španska prepesnitev uspešnice 
Ti si mi u krvi.

Trio Eroika s svojimi nastopi 
navdušuje občinstvo po celotni 
Sloveniji in v tujini, njihovi koncerti 
so odlično obiskani.

Eroika je s pesmijo “Za vse življenje”  
nastopila na letošnji Slovenski 
popevki. To je bilo za Aljaža Farasina, 
Metoda Žunca in Matjaža Robavsa 
nekaj novega, saj na festivalu, kljub 
bogati karieri, še niso nastopili.

Cena vstopnice: 12,00 EUR 
Invalidne osebe imajo prost vstop, 
spremljevalec plača vstopnico.
Otroci do 7. leta starosti v spremstvu 
staršev imajo prost vstop.

Vabljeni na odličen koncert Eroike 
v čudovit ambient gradu Beltinci.

Koncert Eroike

Grajsko dvorišče 
Beltinci,

petek, 26. 8. 2016 
ob 19.00

AKTUALNO

Prodaja vstopnic:
●	 www.eventim.si in prodajna mesta sistema Eventim Si

●	 ZTK Beltinci, grad Beltinci
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NAJDEVANJA

Si in te ni
Poplavljaš moje telo, kot narasla reka poplavlja od

suše razpokano zemljo,
pronicaš vame, napajaš me  z vodo, ki pomeni

življenje.
Potem kot reka usahneš,

pustiš me, da umiram,
z upanjem na ponovno prebujenje.

Vedno znova me oživiš, vedno znova me ubijaš.
Si in te ni.

Greješ moje srce, kot sonce greje od noči
premraženega popotnika,

dotikaš se me z žarki sreče, zdraviš mi premrle ude.
Čutim hladen večer, ko kot sonce zahajaš,
a jaz ostajam v mrzli mesečini trpljenja,

z upi na nov dan.
Vzideš in zaideš, spet in spet.

Si in te ni.

Opajaš mojo dušo kot cvet prelepe rože opaja
mladega vrtnarja,

navdihuješ me z dišavami ljubezni, prevzemaš me z
lepoto cvetov.

Jeseni oveniš, kot rože ovenijo,
zaspim žalostna v tej srhljivi samoti,

se s solzami prebudim v naslednjo pomlad.
Vsako pomlad vzcvetiš, vsako jesen veneš.

Si in te ni.

Katja Sraka
Objavljeno v literarnem glasniku  

Najdevanja, 2004

Darilo
Vsak nov dan je darilo,

vsak dan je prvi
in vsak dan je rojstni dan –

je življenje.
Upanje in življenje je darilo,

ko ti je dano videti kakor otroku:
v zrnu peska cel SVET in NEBO,

v roži na polju pa vsa čuda sveta
in vesolje v letu ptic.

Ko ti je dano vesoljni čas imeti ujet v hip
in neskončnost obdržati v dlani.

To je darilo!
Nekje globoko v srcu

čutim neizrekljivo hvaležnost
za to čudovito danost,

za vsak dan,
za vsa darila.

Irena Šrajner-Karin

Solze na Trsatu
Sem jih videl mnoge,

sem jih čutil
tvoje, druge, moje.

Sem jih brisal tebi,
sem ji brisal  sebi,

sem jih s   stisnjenimi zobmi
v sebi skrival  sebi in tebi.

Vse so me čakale,
tudi tiste druge, tiste prave,

ki se v miru, spravi
in tišini porodijo.

Vsem tem  tvojim,
vsem tem mojim,

odprl si vrata  v prostost
in v VESELJE.

10. maj 2015,  Lujz  Sraka
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Sklepi, sprejeti na 15. redni seji Občinskega sveta občine Beltinci
Na 15. redni seji Občinskega sveta 
Občine Beltinci, ki je bila 12. maja 
2016, so bili sprejeti naslednji sklepi:

SKLEP št. 145/VI:
Sprejme se dnevni red 15. redne seje 
Občinskega sveta Občine Beltinci in 
sicer:
1. Sprejem zapisnika 14. redne seje 

Občinskega sveta Občine Beltinci  
in realizacija sklepov 14. redne  
seje Občinskega sveta.

2. Kadrovska vprašanja.
3. Seznanitev in podaja soglasja k 

Letnemu poslovnemu poročilu 
Zdravstvenega doma Murska 
Sobota ter programu dela in 
finančnemu načrtu za leto 2016.

4. Soglasje k nadstandardnim 
zaposlitvam v OŠ Bakovci 
POŠ Dokležovje za šolsko leto 
2016/2017.

5. Obravnava in potrditev Elaborata o 
oblikovanju cene izvajanja obvezne 
občinske gospodarske javne 
službe zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov v Občini 
Beltinci za leto 2016, s poročilom o 
delu za leto 2015 in potrditev nove 
cene.

6. Obravnava in sprejem Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda ZTK 
Beltinci - 2. obravnava.

7. Podaja soglasja k sistemizaciji 
delovnega mesta v ZTK Beltinci 
z nazivom Prodajalec IV., šifra 
delovnega mesta: J034053.

8. Sprejem letnega poročila Zavoda za 
turizem in kulturo Beltinci za leto 
2015 in soglasje k Programu dela 
in letnemu načrtu ZTK Beltinci za 
leto 2016.

9. Obravnava in sprejem Odloka 
o rebalansu proračuna Občine 
Beltinci za leto 2016.

10. Dopolnitev Načrta ravnanja s 
stvarnim premoženjem Občine 
Beltinci za leto 2016.

11. Obravnava in sprejem Programa 
ukrepov za ohranjanje in 
spodbujanje razvoja kmetijstva in 
podeželja v Občini Beltinci za leto 
2016.

12. Sprejem Programov ukrepov za 
dodeljevanje finančnih spodbud 
za razvoj podjetništva v Občini 

Beltinci za leto 2016.
13. Obravnava in sprejem Letnega 

poročila poslovanja JKP Komuna 
Beltinci d.o.o. za leto 2015.

14. Obravnava in potrditev ene 
storitev na področju javne 
gospodarske službe odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske 
vode z javnih površin ter storitev z 
greznicami in MKČN.

15. Pobude in vprašanja članov 
Občinskega sveta Občine Beltinci.

16. Poročilo župana o pomembnejših 
dogajanjih v Občini Beltinci.

SKLEP št. 146/VI:
Sprejme se zapisnik 14. redne seje 
Občinskega sveta Občine Beltinci v 
predlagani obliki in vsebini.

SKLEP št. 147/VI:
Občinski svet Občine Beltinci se je 
seznanil s Poslovnim, finančnim in 
strokovnim poročilom Zdravstvenega 
doma Murska Sobota za leto 2015 ter s 
Programom dela in finančnim načrtom 
Zdravstvenega doma Murska Sobota 
za leto 2016 ter daje soglasje k obema 
aktoma.

SKLEP št. 148/VI:
Občinski svet Občine Beltinci daje 
soglasje k sofinanciranju s strani OŠ 
Bakovci predlaganih nadstandardnih 
zaposlitev v POŠ Dokležovje za šolsko 
leto 2016/2017 - učitelj v kombiniranih 
oddelkih (5 pedagoških ur na teden), 
drugi učitelj v 1. razredu (5 pedagoških 
ur na teden), 0,15 čistilka.
Sredstva za izvedbo predlaganih 
nadstandardnih zaposlitev OŠ Bakovci, 
POŠ Dokležovje v skupni višini 1.325,88 
EUR/mesec oz. skupaj 15.811,40 EUR 
za šolsko leto 2016/2017 so oz. bodo 
zagotovljena v proračunih Občine 
Beltinci za leto 2016 in za leto 2017.

SKLEP št. 149/VI:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme 
sklep o novih cenah zbiranja določenih 
vrst komunalnih odpadkov:
1. Nove cene zbiranja določenih 

vrst komunalnih odpadkov, ki ga 
opravlja podjetje SAUBERMACHER 
& KOMUNALA Murska Sobota 
d.o.o. so naslednje: 

a) zbiranje komunalnih odpadkov   
0,10875 EUR/kg 
b) zbiranje bioloških odpadkov       
0,09942 EUR/kg,   v cene ni 
vključen 9,5 % DDV.

2. Občinski svet potrjuje predloženi 
Elaborat o oblikovanju cene 
izvajanja obvezne občinske 
gospodarske javne službe zbiranja 
določenih vrst komunalnih 
odpadkov v Občini Beltinci za leto 
2016.

3. Občinski svet  potrjuje cene 
zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov. Sklep stopi 
v veljavo z dnem sprejetja. Cene 
storitev se uporabljajo od 1.6. 20
16.                                                                                

SKLEP št. 150/VI:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme 
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda 
ZTK Beltinci v predlagani obliki in 
vsebini, v drugi obravnavi.

SKLEP št. 151/VI:
Občinski svet Občine Beltinci daje 
soglasje k sistemizaciji delovnega 
mesta v Katalogu delovnih mest z opisi 
del in nalog ZTK Beltinci: z nazivom 
PRODAJALEC IV, šifra delovnega mesta: 
J034053.

SKLEP št. 152/VI:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme 
Letno poročilo (poslovno in finančno) 
Zavoda za turizem in kulturo Beltinci 
za leto 2015 v predloženi vsebini.

SKLEP št. 153/VI:
Občinski svet Občine Beltinci daje 
soglasje k Programu dela in finančnemu 
načrtu ZTK Beltinci za leto 2016.

SKLEP št. 154/VI:
Sprejme se rebalans proračuna Občine 
Beltinci za leto 2016 v predloženi obliki 
in vsebini. Projekte, ki so v proračun 
uvrščeni iz kvot krajevnih skupnosti na 
račun nižjih tekočih transferjev v letih 
2016-2018, mora župan pri pripravi 
predlogov proračunov za leti 2017 in 
2018 obravnavati prioritetno. Župan 
lahko po sklepu Sveta KS projekte v 
veljavnem proračunu prerazporedi 
v okviru dogovorjene kvote, v tistem 
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proračunskem letu, kot so s tem 
rebalansom uvrščeni.

SKLEP št. 155/VI:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme 
Dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim 
nepremičnim premoženjem Občine 
Beltinci v letu 2016 v predloženi 
vsebini.

SKLEP št. 156/VI:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme 
Program ukrepov za dodelitev pomoči 
na področju ohranjanja in spodbujanja 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Beltinci za leto 2016, predvidenih v 13, 
15., 16., 19., 20. in 23. členu Pravilnika 
o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini 
Beltinci za programsko obdobje 2015 – 
2020 in sicer:
1. Za ukrep 1 iz 13. čl. pravilnika: 
Pomoč za naložbe v opredmetena ali 
neopredmetena sredstva na kmetijskih 
gospodarstvih v zvezi s primarno  
kmetijsko proizvodnjo.

Podukrep 1.1. Posodabljanje 
kmetijskih gospodarstev. 

Skupna okvirna višina sredstev za 
izvedbo tega ukrepa (za vse podukrepe 
skupaj) je 5.000,00 EUR.

Pomoč se dodeli za naslednje namene:
• Stroški nakupa rastlinjaka ter 

opreme v rastlinjaku (investicije 
v rastlinjake, zamenjava folije, 
namakalne cevi, folije za 
prekrivanje iz tkanine, talne-
perfurirane folije); pomoč je do 30 
% upravičenih stroškov. 

• Stroški nakupa mreže, namenjene 
preprečevanju vdora divjadi 
na proizvodnih vrtnarskih 
površinah; pomoč je do 30 % 
upravičenih stroškov, pri čemer 
se subvencionira maksimalna 
vrednost mreže do 600 EUR/ha. 

• Stroški nakupa opreme za 
hleve (privezi, boksi, inštalacije, 
mlekovodi, napajalniki, 
računalniški programi, stroški 
opreme pomožnih objektov-
pokrivne mreže, folije za silose), 
pomoč je do 30 % upravičenih 
stroškov.

• Stroški nakupa in postavitve mrež 

proti toči v sadovnjakih in nabava 
mreže (ograje) za zaščito pred 
vdorom divjadi v sadovnjakih, 
pri čemer se subvencionira 
maksimalna vrednost mreže 
do 600,00 EUR/ha; minimalna 
površina površine sadovnjaka, 
ko se pomoč lahko dodeli, je 15 
arov, višina pomoči je do 30% 
upravičenih stroškov. 

2.  Za ukrep 3 iz 15. čl.  
pravilnika Pomoč za dejavnost 
prenosa znanja in informiranja. 
 
Sofinancirajo se stroški izobraževanja, 
usposabljanja in informiranja, izvajanje 
delavnic ter predstavitvenih dejavnosti, 
pomoč je do 50% upravičenih stroškov; 
skupna okvirna višina sredstev pomoči 
za ta ukrep je  500,00 EUR.

3.  Za ukrep 4 iz 16. čl. pravilnika 
Pomoč za plačilo zavarovalnih 
premij.  
  
a)  Za zavarovanje posevkov je pomoč  
 do 30% vrednosti oz. upravičenih 
 stroškov,  
b)  Za zavarovanje živali zaradi 
 bolezni je pomoč do 30% 
 vrednosti oz. upravičenih stroškov. 

Skupna okvirna višina sredstev 
za ta ukrepa je 13.500,00 EUR. 
 
4. Za ukrep 5 iz 19. čl. pravilnika  
Pomoč za naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih in živilskih proizvodov ter 
naložbe v dopolnilno in nekmetijsko 
dejavnost na kmetiji de minimis. 
 
Intenzivnost pomoči je do 40% 
upravičenih stroškov. Okvirna višina  
sredstev za izvedbo tega  ta ukrepa je  
1.500,00 EUR.
 
5.  Za ukrep iz 6.  iz 20. čl. 
pravilnika  Pomoč za izobraževanje in 
usposabljanje na področju dopolnilnih 
in nekmetijskih dejavnosti na kmetiji 
ter predelave in trženja.

Intenzivnost pomoči je do 50 % 
upravičenih stroškov. Okvirna 
višina  sredstev za izvedbo 
tega  ta ukrepa je 500,00 EUR. 

6.  Za ukrep 7. iz 23. čl. pravilnika: 
Podpora ohranjanju oz. povečevanju 
rodovitnosti tal: do 50% upravičenih 
stroškov nakupa sredstev za 
zmanjšanje kislosti tal oz. uravnavanje 
PH vrednosti oz. analize tal (pri  tem 
velja omejitev, da ne več kot 120,00 
EUR/ha/vsaka tri leta pri nakupu 
sredstva za uravnavanje PH vrednosti 
tal). Okvirna skupna višina sredstev za 
ta ukrep je: 29.000,00 EUR.
 
V kolikor v okviru sprejetega Letnega 
programa ukrepov za ohranjanje in 
spodbujanje razvoja kmetijstva in 
podeželja v Občini Beltinci za leto 2016 
predvidena sredstva za posamezen 
ukrep niso v celoti uporabljena, se 
preostanek teh sredstev lahko uporabi-
prerazporedi za drugi ukrep, ki je 
določen med ukrepi finančnih spodbud 
za to leto.

Ne glede na določila iz prejšnjih 
točk Letnega programa ukrepov za 
ohranjanje in spodbujanje razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci 
za leto 2016 se pomoč pri posameznem 
ukrepu sorazmerno zniža, v kolikor 
je iz zahtevkov prosilcev pomoči 
razvidno, da bi bil presežen znesek, 
predviden v letnem programu ukrepov 
za posamezen ukrep, pri drugem 
ukrepu pa tudi ni na razpolago »viška« 
teh sredstev. 

SKLEP št. 157/VI:
Občinski svet Občine Beltinci  sprejme 
s strani Odbora za gospodarstvo, 
varstvo okolja in gospodarske javne 
službe predlagani Program ukrepov 
za dodeljevanje finančnih spodbud za 
razvoj podjetništva v Občini Beltinci 
kot sledi:
I. 
 1) Za subvencije v gospodarstvo  
se iz proračunske postavke št. 
9044102140 – OU SUBVENCIJE V 
GOSPODARSTVO v letu 2016 razpišejo 
sredstva kot sledi;
 a) Za ukrep SPODBUJANJE 
ZAGONA IN RAZVOJA PODJETIJ NA 
OBMOČJU OBČINE BELTINCI se v 
letu 2016 razpišejo sredstva v višini 
15.000,00 EUR;
 b) Za ukrep SPODBUJANJE 
ODPIRANJA NOVIH DELOVNIH MEST 
IN SAMOZAPOSLOVANJA se v letu 
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2016 razpišejo sredstva v višini 
10.000,00 EUR;
 c) Za ukrep SPODBUJANJE 
PROJEKTOV INOVACIJ se v letu 2016 
razpišejo sredstva v višini 5.000,00 
EUR;
 d) Za ukrep SPODBUJANJE 
PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI PODJETIJ 
se v letu 2016 razpišejo sredstva v 
višini 5.000,00 EUR.

 2) V kolikor v okviru sprejetih 
ukrepov za subvencioniranje iz 
proračunske postavke št. 9044102140 
– OU SUBVENCIJE V GOSPODARSTVO  
predvidena sredstva za posamezen 
ukrep ne bodo v celoti porabljena, se 
preostanek teh sredstev lahko uporabi 
- prerazporedi za preostale sprejete 
ukrepe.
II.
 1) Za subvencije v gospodarstvo  
se iz proračunske postavke št. 
9044102141 – OU SUBVENCIJE –
SOCIALNO PODJETNIŠTVO v letu 
2016 za ukrep; SPODBUJANJE 
RAZVOJA PROJEKTOV SOCIALNEGA 
PODJETNIŠTVA razpišejo sredstva v 
višini 15.000,00 EUR, pri čemer se;
 a)  za podukrep  INICIATIVE IN 
PILOTNI PROJEKTI razpišejo sredstva 
v višini 5.000,00 EUR, 
 b) za podukrep ZAGON IN RAST 
SOCIALNIH PODJETIJ pa sredstva v 
višini; 10.000,00 EUR.
V kolikor v okviru sprejetega ukrepa 
Spodbujanje razvoja projektov 
socialnega podjetništva v Občini 
Beltinci v letu 2016 predvidena sredstva 
za posamezen podukrep ne bodo v 
celoti porabljena, se preostanek teh 
sredstev lahko uporabi- prerazporedi 
za preostali podukrep.

SKLEP št. 158/VI:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme 
Letno poročilo poslovanja javnega 
komunalnega podjetja Komuna Beltinci 
d.o.o. v letu 2015, v predloženi vsebini 
in obliki.

SKLEP št. 159/VI:
Občinski svet Občine Beltinci potrjuje 
cene storitev na področju gospodarske 
javne službe – odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne 
vode v višini, kot je prikazana v 
Elaboratu o oblikovanju cene izvajanja 

storitev obvezne občinske gospodarske 
javne službe varstva okolja - odvajanje 
in čiščenje komunalne in padavinske 
odpadne vode z javnih površin  ter 
storitve z greznicami in MKČN, ki ga je 
izdelala KOMUNA, JAVNO KOMUNALNO 
PODJETJE Beltinci d.o.o., Mladinska 
ulica 2, 9231 Beltinci, z datumom 
izdelave april 2016.
I. Potrdijo se naslednje cene obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb (v 
cene ni vključen DDV); 
 1. Odvajanje komunalne odpadne 
vode in padavinske odpadne vode z 
javnih površin: 
 • Cena odvajanja:  0,2831 EUR/
m3; 
 • Cena omrežnine: 8,5824 EUR/
DN</=20/MESEC (brez subvencije); 
 • Cena omrežnine: 1,7639 EUR/
DN</=20/MESEC (s subvencijo). 
 2. Čiščenje komunalne odpadne 
vode in padavinske odpadne vode z 
javnih površin 
 • Cena čiščenja:  0,5810 EUR/m3;  
 • Cena omrežnine: 7,1450 EUR/
DN</=20/MESEC (brez subvencije); 
 • Cena omrežnine:  2,3819 EUR/
DN</=20/MESEC (s subvencijo). 
 3. Storitve, povezane z 
nepretočnimi greznicami, obstoječimi 
greznicami in malimi komunalnimi 
čistilnimi napravami 
 • Cena povezana z greznicami oz. 
MKČN: 0,3834 EUR/m3 
 • Cena omrežnine: 3,9130 EUR/
DN</=20/MESEC. 
II. Nove cene pričnejo veljati in se 
uporabljati s 1. 5. 2016.

SKLEP  št. 160/VI:
 1. Za ceno omrežnine odvajanja 
komunalne odpadne vode in 
padavinske odpadne vode z javnih 
površin se določi splošna subvencija v 
višini 79,4478 % cene omrežnine. 
 2. Znesek subvencije omrežnine 
odvajanja znaša 6,8211 EUR za nazivni 
premer vodomera DN </ = 20. 
 3. Omrežnina za odvajanje 
komunalne odpadne vode in 
padavinske odpadne vode z javnih 
površin, upoštevaje subvencijo znaša 
1,7639 EUR/DN</= 20/MESEC (BREZ 
DDV). 
II.  
Sredstva za subvencioniranje se 
zagotovijo v proračunu Občine 
Beltinci. 

III. 
Upravičenci do subvencije cene 
omrežnine odvajanja komunalne 
odpadne vode in padavinske odpadne 
vode z javnih površin so gospodinjstva 
ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti. 

IV. 
Ta sklep  prične veljati in se uporabljati 
s 1. 5. 2016.

SKLEP št. 161/VI:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme 
Sklep o subvenciji cene omrežnine 
odvajanja komunalne odpadne vode 
in padavinske odpadne vode z javnih 
površin:
I. 
 1. Za ceno omrežnine odvajanja 
komunalne odpadne vode in 
padavinske odpadne vode z javnih 
površin se določi splošna subvencija v 
višini 79,4478 % cene omrežnine. 
 2. Znesek subvencije omrežnine 
odvajanja znaša 6,8211 EUR za nazivni 
premer vodomera DN </ = 20. 
 3. Omrežnina za odvajanje 
komunalne odpadne vode in 
padavinske odpadne vode z javnih 
površin, upoštevaje subvencijo znaša; 
1,7639 EUR/DN</= 20/MESEC (BREZ 
DDV). 
II. 
Sredstva za subvencioniranje se 
zagotovijo v proračunu Občine Beltinci.
III.
Upravičenci do subvencije cene 
omrežnine odvajanja komunalne 
odpadne vode in padavinske odpadne 
vode z javnih površin so gospodinjstva 
ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti.
IV.
Ta sklep  prične veljati in se uporabljati 
s 1. 5. 2016.

Izvlečke sklepov iz zapisnika 15. redne 
seje Občinskega sveta Občine Beltinci  
povzela

Lilijana Bežan Horvat

IZ OBČINSKE HIŠE
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S 1. 6. 2016 je spremenjena frekvenca odvoza mešanih komunalnih 
odpadkov

Spoštovane občanke in občani občine 
Beltinci,

s 1. 6. 2016 je začel v vaši občini 
veljati nov standard in nove cene 
zbiranja določenih vrst komunalnih in 
bioloških odpadkov, ki jih je na svoji 15. 
seji 12. 5. 2016 potrdil Občinski svet 
Občine Beltinci. Nov standard prinaša 
spremembo frekvence odvoza 
mešanih komunalnih (ostalih) 

odpadkov. Od maja do konca avgusta 
jih bomo odvažali enkrat na štirinajst 
dni, od septembra do konca aprila 
pa enkrat na štiri tedne, zato 
bodite še posebej pozorni na dneve 
odvoza teh odpadkov po novem 
urniku, ki ste ga prejeli junija 2016 z 
nenaslovljeno pošto. Frekvence odvoza 
mešane embalaže, papirja in bioloških 
odpadkov ostajajo nespremenjene. 

Prosimo vas, da stari urnik za leto 2016, 
ki ste ga prejeli meseca decembra 2015, 
zavržete in uporabljate zgolj novega, 
ki bo veljaven do konca leta 2016. 
Nov urnik je dostopen tudi na spletni 
strani Občine Beltinci in podjetja 
Saubermacher-Komunala.

Za dodatne informacije obiščite našo 
spletno stran: www.saubermacher-
komunala.si, nam pišite na info@
saubermacher-komunala.si, nas 
obiščite na Noršinski ulici 12 v Murski 
Soboti ali pokličite na telefonsko 
številko 02/526-84-50.

Hvala, da nam pomagate ustvarjati 
zdravo okolje!

RAZPISI - OBVESTILA
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Še nekaj o dogajanju na Melincih

Odbor za družbene dejavnosti Sveta 
KS Melinci, ki ga sestavljamo Marjana, 
Kristian in Tina, je  v zimskih mesecih 
pripravil niz aktivnosti, s katerim je 
želel popestriti zimske večere našim 
krajanom. Trudili smo se pripraviti 
teme, ki bi bile zanimive za širši krog 
obiskovalcev, zato smo vas tudi pozvali 
k sodelovanju s konkretnimi predlogi. 
Žal jih letos ni bilo veliko in tako smo 
sami zaorali ledino in za vas pripravili 
program, ki ga na kratko povzemam:

•  zdravnica Marjeta Maroša Meolic 
nam je pripravila predavanje 
na temo Prehladna obolenja in 
preventiva,

• z družino Šemen smo pri čebelnjaku 
pripravili dan odprtih vrat, kjer smo 
se seznanili z apiterapijo,

• na pobudo krajana smo v 
sodelovanju z občino in Komuno 
Beltinci pripravili dan odprtih vrat 
pri čistilni napravi,

• v sodelovanju z Dubravko Skuhala 

iz Kalie Beltinci smo imeli delavnico 
na temo advent-božič, kjer smo 
izdelovali dekoracijo, spomladi pa 
nam je predstavila dela na vrtu in 
povedala nekaj o negi rož,

• pripravili smo proslavo in druženje 
za starejše krajane. Tiste, ki se 
zaradi bolezni srečanja niso mogli 
udeležiti, smo v mesecu decembru 
obiskali na domu,

• gostili smo člane KUD Goričko iz 
Gornjih Petrovcev, kateri so nam 
pripravili “Veseli večer”,

• ob dnevu žena in materinskem 
dnevu smo pripravili druženje za 
žene.

Pestro dogajanje je v vasi tudi ob 
začetku počitnic. Pridružujemo 
se aktivnostim društev. Skupaj s 
Turističnim društvom BROD Melinci 
smo pripravili že tradicionalne 
Ciglarske dneve, sodelujemo pa še s 
športnim društvom METEOR Melinci 

na Pomurskem športnem festivalu.  
O vsem vas sproti obveščamo na naši 
spletni strani.

 Nekatere aktivnosti zaradi 
premajhnega interesa niso bile 
realizirane, bodo pa mogoče kdaj 
drugič ali malo drugače. Hvala vsem, ki 
ste se naših srečanj udeležili. Upamo, 
da ste bili zadovoljni. Tisti, ki vas nismo 
uspeli prepričati, upamo, da se nam 
boste pridružili v prihodnje. Veseli 
bomo vaših pobud, predlogov... Nam 
idej ni zmanjkalo. Nasprotno! Veliko jih 
je in upamo, da bodo všeč tudi vam.

Ob tej priložnosti še enkrat zahvala 
vsem, ki ste nam pomagali pri izvedbi 
naših načrtov, vrtcu Melinci in šoli 
Beltinci za sodelovanje na proslavah ter 
seveda vam za obisk!

Tina Zver Vlaj

Brezplačno učenje tujega jezika za bralce Malega rijtara

Da je znanje tujega jezika pomembno, 
prepevajo že ptice na veji. Pri razpisu 
prostega delovnega mesta se med 
vrsticami zahtevanih znanj v večini 
primerov nahaja tudi znanje vsaj 
enega tujega jezika, kar je razumljivo, 
saj slovenska podjetja vse bolj iščejo 
poslovne priložnosti tudi v tujini. 
Vse več je tudi posameznikov, ki se v 

tujino podajo zaradi študija, iskanja 
zaposlitve ali drugih osebnih razlogov, 
spet drugi se v učenje spustijo zaradi 
želje po potovanju, na katerem znanje 
tujega jezika pride prav na vsakem 
koraku. Tudi upokojenci so nad 
učenjem tujega jezika navdušeni, 
saj s tem koristno preživljajo prosti 
čas in skrbijo za umsko telovadbo. 

V naše uredništvo smo na to temo 
prejeli zanimivo ponudbo in sicer 
14-dnevno brezplačno učenje 
angleščine, nemščine ali italijanščine 
za bralce Malega rijtara. Učenje poteka 
preko vašega računalnika, tablice ali 
telefona, namenjeno pa je zaposlenim, 
podjetnikom, brezposelnim, 
upokojencem, dijakom in študentom. 
Učite se lahko od kjerkoli, kjer  obstaja 
dostop do interneta, tempo in čas 
učenja pa si prilagajate sami. Ugodnost 
lahko izkoristite do 17. 7. 2016 tako, 

da obiščete spletno stran http://
sio.elearn.eu/tester, kjer izberete 
en jezikovni paket, v polje koda za 
popust pa vnesete besedo MALIRIJTAR.  

Ponudnik pravi, da se po tej metodi 
tuji jezik lahko nauči prav vsak, in da 
je poletje odličen čas za pridobitev 
tovrstnega znanja, saj se lahko učite 
kar iz domačega naslanjača ali v senci 
borovca z limonado v roki. Učenje vam 
pričara nasmeh na obraz in že po prvi 
uri uporabe lahko svojega soproga, 
soprogo ali prijatelje presenetite z 
znanjem, ki ste ga osvojili. Če je to 
res mogoče ali ne, zanima tudi nas, 
zato bomo veseli, če se nam po 14 
dneh uporabe javite in sporočite vaše 
izkušnje. Do takrat pa vam želimo 
prijetno učenje in čim več uspeha. 

Urednica
Simona Cizar

Tuj jezik za vsakogar

SH
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IZ OBČINSKE HIŠE/KRAJEVNE SKUPNOSTI
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Mednarodni projekt Erasmus+KA2
»Na Osnovni šoli Beltinci smo ponosni, 
da smo se uspešno vključili v mednarodni 
projekt Erasmus+ KA2 šolska 
partnerstva z naslovom »Developing  
English through ARt oriented activities« 
oz. na kratko – DEAR. Vanj je vključenih 
še osem šol iz Velike Britanije, Španije, 
Portugalske, Hrvaške, Turčije, Romunije 
in  Cipra. 
Namen projekta je pripraviti učne 
ure angleščine, ki bodo jezik razvijale 
s pomočjo umetnosti in sodobnih 
tehnologij. Učitelji torej spodbujamo 
naravno kreativnost učencev, 
obenem pa jih učimo še jezika in 
uporabljamo sodobno tehnologijo v 
obliki interaktivnih nalog, multimedije, 
fotografije in podobno.
Ob koncu šolskega leta je prav, da 
pregledamo, kako uspešno smo se dela 
lotili. S pomočjo učencev in učiteljev 
smo razvili šest učnih ur na temo čustva 
in čutila za dve različni zahtevnostni 
stopnji. Učenci so ure ocenili kot 
zanimive in koristne, naši in tuji učitelji 
pa tudi kot izvirne in inovativne, torej 
smo dosegli enega od zastavljenih ciljev.
Izpeljali smo tudi šolski natečaj za izbor 
simbolov projekta. Tako smo pripravili 
logotip in slogan, ki ju uporabljamo 
skupaj z uradnim logotipom projekta.  
Letos nas je doletelo tudi kar nekaj 
mednarodnega udejstvovanja.Že 
v mesecu oktobru se je delegacija 
strokovnih delavcev iz naše šole udeležila 
začetnega projektnega sestanka v 
Martorellu v Španiji blizu Barcelone. 
Tam smo se prvič sestali vsi partnerji 
in dorekli dokončni program za letos. 
Po prvih vtisih smo vse partnerske šole 
poslale zanimive ljudi, s katerimi bo 
in je bilo mogoče razvijati inovativne 
pristope k pouku.
V mesecu marcu se je začelo zares tudi 
za učence, kajti štirje člani so skupaj z 
učitelji odpotovali na krajši študijski 
obisk v Ploiesti v Romunijo. Tam so razen 
zanimivega učnega programa spoznali 
tudi mnogo vrstnikov, ki so se čez nekaj 
tednov udeležili še podobne aktivnosti v 
Sloveniji. Tako so se spletla prijateljstva 
in slovo je bilo toliko težje.
Letos nas je torej presenetljivo doletela 

čast pripraviti krajši študijski obisk 
za delegacije vseh šol, kar je bil tudi 
največji zalogaj in najbolj vidna zadeva 
celotnega leta. Tako smo na šoli gostili 
kar 51 tujcev, od tega 35 učencev. 
Zaradi narave projekta smo večino 
dela opravili kar na šoli in za ta namen 
pripravili ustvarjalne delavnice in učne 
ure za naše in tuje goste. Na le-teh smo 
se učili angleščino na različnih stopnjah 
zahtevnosti, kjer so ure izvajali domači in 
tuji učitelji, ustvarjali smo v modelarski, 
fotografski in umetniški delavnici, 
razen tega pa so se gosti spoznali tudi 
z nekaterimi aspekti življenja in dela 
pri nas s pomočjo folklorne delavnice, 
pečenja perecov ter nasploh bivanja v 
našem okolju. V dopoldanskem času smo 
učitelji tudi analizirali delo pri projektu 
ter načrtovali naslednje dejavnosti.
V popoldanskem času smo imeli bolj 
malo časa za spoznavanje okolice, a 
vseeno smo se podali na izobraževalni 
obisk v vinorodni okoliš Jeruzalem, 
spoznali kasaštvo v Ljutomeru, obiskali 
pa smo tudi najstarejše mesto v Sloveniji 
in se poučili o najbolj znameniti maski, 
kurentu. Večina tujcev je bivala v Murski 
Soboti, nekaj pa tudi pri družinah 
gostiteljicah, zato smo ogled Murske 
Sobote izvedli na malo drugačen način. 
Učenci so se razdelili v mednarodne 

ekipe in v spremstvu vsaj enega učitelja 
iz tujine so morali obiskati 10 točk v 
Murski Soboti. Na vsaki postaji je bil 
lokalni učitelj z uganko, skrito v QR kodi. 
Ekipa ni mogla nadaljevati, dokler niso 
rešili uganke in na koncu so si prislužili 
simbolično nagrado. Poskusite tudi sami.

Za sodelovanje smo zaprosili tudi 
nekatere zunanje strokovne sodelavce. 
Eno od delavnic so za nas prijazno 
pripravili v Glasbeni šoli Murska Sobota, 
kjer sta učiteljici Tjaša Cigut in Felicita 
Heric Taškov z učenci ustvarjali glasbo 
z orffovimi instrumenti in glasovi. Po 
Jeruzalemu nas je vodila Tjaša Kos, 
medičarstvo Celec pa je krasilo lect z 
učenci. Ogledali smo si tudi katedralo v 
Murski Soboti, kjer nam je Tomi Bušinoski 
predstavil orgle in nanje zaigral. Tudi 
učenci so imeli možnost preizkusiti 
se v igranju na orgle, najbolj pa sta 

Gostujoči ERAZMUSovci v spremstvu gostiteljev v najstarejšem mestu v Sloveniji

ZAVODI
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blestela učitelj in učenka iz umetniške 
šole v Romuniji, učitelj Cristian zaradi 
nespornega talenta, osemletna učenka 
pa tudi zaradi starosti. V modelarski 
delavnici so učenci izdelali rakete, ki 
smo jih ob zaključku programa z željami 
po ponovnem snidenju poslali v zrak.
Obisk seveda zahteva tudi namestitev, 
darilca, transferje in prevoze, vstopnine, 
vodenje in še in še, zato smo hvaležni 
tudi ostalim podjetjem iz regije, ki so 
nam pomagala izpeljati tako vrhunski 
dogodek. Nikakor pa ga ne bi mogli 
izpeljati brez podpore vodstva naše 
šole in sodelavcev, še posebej pa moram 
pohvaliti naše učence, ki so zanesljivo 
vodili in usmerjali goste, jim prevajali, 
jih gostili in zabavali ter se na neprisiljen 
način družili in učili z njimi. 
Moram reči, da je obisk potekal izjemno 
gladko in brez pretresov, je pa res, da 
so se vsakodnevno izgubljali telefoni, 
tablice, jakne, sončna očala in torbe, 
vendar smo vse uspeli najti in vrniti 
lastnikom.  Brez pomoči moje desne roke 
Sonje Kepe bi gostovanje ne bilo tako 
prijetno.
Ob zaključku so nam gosti povedali, da 
so bili nad organizacijo in učinkovitostjo 
vseh naših udeleženih navdušeni. 
Prijetno so bili presenečeni nad lepoto 

naših krajev, ki so se jim zdeli čisti, varni 
in urejeni.«

»Mojemu gostu iz Turčije je bilo ime Can. 
Bil je sramežljiv, a smo se dobro ujeli. 
Upam, da se bova spet srečala.« Klemen
»Všeč mi je bil obisk ptujskega gradu, 
ker smo se naučili kaj novega in kupili 
spominke za naše goste.« Niko
»Gostila sem deklico iz Turčije. Ker 
ni govorila angleško, sva uporabljali 
prevajalnik. Bilo bi mi žal, če ne bi 
sodelovala pri projektu, saj bi zamudila 
najlepši teden vseh časov.« Katjuša
»Gostila sem deklico iz Turčije, a 
spoznala sem tudi druge učence iz 
Turčije, Portugalske in Cipra. Razen 
tega sem še bolje spoznala mojo domačo 
okolico.« Gaja
»Bilo mi je lepo, saj sem gostil Portugalca 
s katerim sva se dobro razumela. 
Spoznal sem nekaj Portugalskih mest in 
več o Portugalcih.« David
»Meni se je zdel ta projekt zelo v redu, 
ker smo se kot OŠ Beltinci pokazali 
pred svetom in se pokazali v zelo dobri 
luči. Priporočam vsem učencem, naj 
sodelujejo. Ne bo vam žal, saj se boste 
poleg angleščine naučili še mnogo 
drugega.« Rok

»Bilo je super in imeli smo se zelo lepo. 
Skozi teden smo se z gosti zelo zbližali 
in ohranili prijateljske odnose. Tudi jaz 
bi se rad udeležil študijskega obiska, po 
možnosti v Veliki Britaniji«. David
»Meni se je zdel ta projekt odličen, ker 
so si ogledali našo šolo, kaj vse imamo in 
kako je urejena in smo se pogovarjali, da 
bi tudi mi obiskali druge šole.« Thomas

»Všeč mi je bilo, da smo se družili in se 
učili skozi umetnost, risanje, slikanje in 
fotografiranje. Tudi sama sem bila na 
študijskem obisku v Romuniji.« Taja
»Pri projektu sem spoznala mnogo novih 
ljudi, od katerih sem se težko ločila. 
Najlepše so bile popoldanske ure, ko 
smo se lahko bolje spoznali in uživali v 
aktivnostih, ki so nam jih pripravili naši 
učitelji.« Kaja

Andreja Žalik Kranjec – koordinatorka 
DEAR na OŠ Beltinci

Predstavljam vam svoj kraj
V našen kraji je lipu

malo brejg je molo dol…..
(Jože Brunec)

V okviru projekta »Zeleni turizem« 
Turistične zveze Slovenije, v katerem 
smo sodelovali, smo se skupaj z 

otroci odločili, da vsak izmed otrok 
predstavi svoj kraj. S pomočjo staršev 
je tako vsak otrok izdelal plakat. Na 
plakatu so bile fotografije pomembnih 
ustanov in objektov v vasi. Otroci so 
z veseljem in zanimanjem sodelovali 
ter samozavestno predstavili svoj kraj. 
Najbolj pomembno ob vsem tem pa 
je bilo, da so otroci ob predstavitvi 
svojega kraja uživali. Ob tem so se tudi 
drugi otroci naučili, katera je značilnost 
posameznega kraja v naši občini.
                              

         Romana in Gordana

Otroci predstavijo svoj kraj

ZAVODI
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Zadnja ura zgodovine in folklore v šolskem letu 2015-16
Ocene iz znanja so bile  do 20. 6. 
zaključene, zato smo preostale ure 
zgodovine namenili ponavljanju 
in utrjevanju znanja, postavljanju 
temeljev, da bi v naslednjem šol. letu 
lažje nadaljevali spoznavanje naše 
preteklosti.
Eno uro pa smo namenili obisku 
razstave Po Dimekovi poti, ki so jo 
pripravili člani Društva starodobnikov 
in ljubiteljev starih koles v našem 
gradu.
Vemo, da je ZGODOVINA UČITELJICA 
ŽIVLJENJA, in prepričana sem, da 
so  folklorniki iz nižje stopnje ter učenci 
višje stopnje z obiskom razstave (velika 
večina prvič) to misel samo potrdili, 
saj so spoznali društvo in njegovo 
delo, poslanstvo, ki ga opravljajo, 
nenazadnje  življenje v preteklosti in 
seveda pomembnega Beltinčana Mirka 
Baligača.

Marsikaj so videli, spoznali, izvedeli, se 
naučili in se mogoče tudi navdušili....
Mogoče bodo vsaj nekateri pozneje 
spoznali pomembnost razstave in dela, 
ki ga opravljajo Dimeki.

Hvala Dimekom, Jožici in Elici, 
sodelavkama Simoni in Cvetki ter 
sodelavcem iz javnih del na šoli.

Jelka Breznik

Na zadnji učni uri zgodovine

ZAVODI
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Zelo delovni in uspešni folklorniki OŠ Beltinci
V šol. letu 2015/16 je pri folklorni 
dejavnosti na OŠ Beltinci sodelovalo 
102 otrok, razdeljenih v 4 skupine.
Na vajah so z veseljem in zagnanostjo 
spoznavali prekmursko ljudsko izročilo 
ter ga predstavili na 32  uspešnih 
nastopih. Največ je nastopala 
najstarejša skupina, saj ima največ 
znanja, s pridnim delom pa ji sledijo 
tudi mlajše skupine.
Najbolj ponosni so na to, da so bili že 
3 leta zapored udeleženci državnega 
srečanja OFS, ki poteka v organizaciji 
JSKD in letos so bili med 280 skupinami 
zopet izbrani med 7 najboljših skupin. 
28. 5. 2016 so na državnem srečanju 
v Cerkljah na Gorenjskem prejeli zlato 
priznanje.
Vse naše 4 skupine so se udeležile 
območnega srečanja in vse bile 
ocenjene z več kot oceno 8.
Učenci 8. in 9. razredov, ki so del naše 
najstarejše skupine, so se udeležili 
območnega srečanja odraslih folklornih 
skupin in dosegli regijski nivo. Iskrene 
čestitke!
V Rogaški Slatini na državni reviji Pika 
poka pod goro, ki poteka pod okriljem 

Zavoda za šolstvo, so bili nagrajeni 
z zlatim priznanjem  folklorniki iz 
6. razredov. Ponosni so tudi, da so 
ob 100-letnici bratonskega rojaka 
Števana Küharja - zbiratelja ljudskega 
blaga, pripravili celovečerni program. 
Pripravljali so se tudi na obeležitev 
obletnice duhovnika in pesnika Ivana 
Baše-Miroslava, saj “folklore” ne čutijo 
samo kot ples, mogoče zabavo…, 
ampak jih poskušamo učiti razmišljati 
in dojemati širše. Nastopili so tudi na 
mednarodni Smotri folklore v Ivancu 
na Hrvaškem.
Folklorniki bodo dejavni tudi v 
počitniškem času. Z velikim veseljem in 
ponosom se pripravljajo na sodelovanje 
pri novi maši našega nekdanjega 
vzornega folklornika, Boštjana Horvata.
Zelo dobro so letos sodelovali tudi 
s folklorniki KD MARKO, ki so jim 
z veseljem priskočili na pomoč 
s strokovnimi nasveti, izposojo 
rekvizitov, kostumov in obutve.
Vseh teh uspehov pa ne bi bilo brez 
odličnega sodelovanja z Glasbeno šolo 
Beltinci, razumevanja ravnatelja Mateja 
Zavca, predvsem pa profesorja JURETA 

ROGINE, ki tako prizadevno skrbi za 
glasbeni podmladek.
Res je potrebno ogromno vaj, 
potrpežljivosti, odrekanja, po 
drugi strani pa izmenjave izkušenj, 
upoštevanja nasvetov stroke, 
izobraževanja, izpopolnjevanja in 
poslušanja, da se dosežejo uspehi. 
Med vsemi nastopi niti dva nista bila 
enaka, saj se poskušamo s programom 
prilagajati glede na to, kje in za koga 
nastopamo, upoštevati velikost odra in 
še marsikaj. Naši folklorniki so tega že 
vsaj “malo” navajeni. Tako se posredno 
pripravljajo na življenje.
Skupaj z mentorico so veseli in 
hvaležni  staršem, ki jih pri njihovi 
dejavnosti podpirajo, vsem delavcem 
šole, ki jim pomagajo na najrazličnejše 
načine in seveda vsem tistim, ki jih z 
veseljem spremljajo na nastopih in jim 
namenjajo vzpodbudne besede.

Jelka Breznik

ZAVODI
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Z igro do prvih turističnih korakov »V našen kraji je lipou«
Štirje oddelki vrtca Beltinci so se 
priključili republiškemu projektu 
Turistične zveze Slovenije in Skupnosti 
vrtcev Slovenije TURIZEM IN VRTEC s 
sloganom »Z igro do prvih turističnih 
korakov«. 
Projekt naj bi bil vrtcem spodbuda za 
raziskovanje, odkrivanje in doživljanje 
kraja, v katerem delujejo, ter širšega 
okolja.

S projektom smo želeli nadgraditi 
lanskoletno prioritetno nalogo vrtca 
»KAK JE INDA FAJN BILOU« ter otroke 
seznaniti z značilnostmi bližnjega 
okolja, da spoznajo vasi naše občine, 
njihove značilnosti, zanimivosti, 
pomembne ustanove, naravne lepote 
naših krajev.
Preko igre, raziskovanj, v sodelovanju 
s starši, starimi starši, Zavodom za 
turizem in kulturo Beltinci, turističnimi 
društvi, čebelarji so otroci spoznavali 
vasi Beltinci, Bratonci, Ižakovci, Lipa, 
Dokležovje in Lipovci.

Ker je bila letošnja rdeča nit projekta 
ZELENI TURIZEM, smo iskali zelena 
doživetja, aktivno preživljali prosti 
čas v tesnem stiku z naravo ter vse 

izlete v vasi naše občine opravili peš, 
vse s ciljem ohranjanja, opazovanja in 
doživljanja narave v vseh letnih časih 
ter ohranjanja zdravja in dobrega 
počutja.
Peš smo se odpravili tudi v sosednjo vas 
Odrance, kjer smo si ogledali mlin, na 
izletu v Murski Soboti pa smo spoznali 
knjižnico, galerijo in muzej v soboškem 
gradu.

Projekt smo zaključili z razstavo na 
temo Vrtec in turizem v trgovinskem 
kompleksu Spar Beltinci, kjer so lahko 
obiskovalci preko fotografij, izjav in 
izdelkov otrok začutili delček tega, kar 
smo mi doživljali tekom celega leta. 

Cilka Opaka

Pri Smodiševih v Lipovcih smo spoznali, kako nastajajo izdelki iz slame

Šola ni samo učenje
Tako, pa se je izteklo še eno šolsko leto 
v nizu mojih 38 let. Za nobeno mi ni žal, 
da sem ga preživela v POŠ Dokležovje  
in srčno upam, da svojo službeno 
pot zaključim tu, kjer sem se dobro 
počutila, ustvarjala z učenci, živela 
svoje in njihove sanje. 
To šolsko leto je potekalo v znamenju 
sprememb in pomembnih dogodkov. 
Najprej se je zgodila menjava 
ravnateljice. Oktobra smo imeli pravo 
gasilsko akcijo, kjer smo preverili 
reševanje iz »goreče« šole. Zanimivo in 
poučno za vse udeležence. 
V dar smo dobili tudi pravo  kopensko 
želvo, ki smo ji dali ime Štefka. Pri 
nas je zrasla že za en centimeter in se 
zredila za 30 gramov. Če bo tako pridno 
rasla, bo kmalu prevelika za naš terarij. Ob dnevu Zemlje smo zasadili češnjo in jesen

ZAVODI
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Igre brez meja 

V tednu vseživljenjskega učenja in ob 
dnevu družine smo v Vrtcu Beltinci, 
enota Beltinci, pripravili in izvedli 
»IGRE BREZ MEJA«. Srečali smo se 
otroci, starši, stari starši in vzgojitelji, 
zato naše »IGRE BREZ MEJA« lahko 
imenujemo družinsko oziroma 
medgeneracijsko srečanje.
Naše »IGRE BREZ MEJA« so bile 
sestavljene iz sedmih iger, saj je vsak 
oddelek enote Beltinci pripravil eno 
igro. Vsi nastopajoči so sodelovali v 
vseh sedmih igrah. Glasba nas je med 
igrami opozorila, da je bilo potrebno 
zamenjati igrišča.

Igre brez meja so sestavljale naslednje 
igre: 
- Potujemo čez reko: starši so sedeli 
na klopi, obrnjeni eden proti drugemu. 
Kolena staršev so predstavljala reko, po 
kateri so potovali otroci. Tako so po reki 
potovali po štirih, se plazili in hodili 
po kolenih staršev. Otroci so pokazali 
veliko mero zaupanja v svoje starše 
in starše svojih prijateljev. Otroške 
noge so včasih še šibke, a reka je bila 
»deroča«. Ko so prišli na drugo stran, so 
bili srečni. Varno se počutiš, ko te pazijo 
roke odraslih, da ne padeš v reko.
- Vožnja s samokolnicami: starši so 

svoje otroke prevažali v samokolnicah 
od starta do cilja po označeni trasi. 
Udeleženci so bili razdeljeni v štiri 
skupine. Ta hitra igra je povzročila salve 
smeha in navijanja, kot pri formuli 1.
- Pajkova mreža: starši so skupaj z 
otroki premagovali prepletene ovire 
iz elastike. Pri tem se niso smeli 
dotikati elastike. Tukaj se je izražala 
iznajdljivost, saj so eni hodili in skakali 
čez elastiko, drugi pa so se plazili 
spodaj. Starši so se spominjali zanimive 
igre iz otroštva - gumitvista.
- Igre s padalom- tek barv: športni 
rekvizit - padalo so udeleženci držali 
z obema rokama. Eden od odraslih je 
povedal barvo in vsi, ki so držali padalo 
na tej barvi, so tekli en krog okoli padala. 
Če so bile druge igre tekmovalne ali s 
poudarkom na timski harmoniji, je ta 
igra bila mavrično najlepša.
- Igre s padalom – goba: z dvigovanjem 
in spuščanjem padala so uprizarjali 
gobo in pralni stroj, ko so dvigali in 
spuščali padalo, na katerem so bili 
koščki blaga.
Oblecimo velikana: eden od staršev 
ali starih staršev je na hribu poiskal svoj 
prostor, otroci in drugi družinski člani 
pa so v košu iskali oblačila in jih nosili 
staršem na hrib. Tam pa so pomagali 
obleči svojega starša - velikana. Ko je v 
košu zmanjkalo oblačil, so se velikani 
predstavili občinstvu z »modno revijo.« 

Družbo pa ji delajo še paličnjaki. Kako 
zanimive so živali za vse otroke!
Dan odprtih vrat šole je privabil nekaj 
krajanov, ki so lahko videli, kaj vse so 
sposobni pripraviti in pokazati naši 
učenci in bodoči prvošolci.  Najbolj 
pa smo se izkazali na proslavi za 
osmi marec. Marsikdo si ni mogel 
predstavljati, kaj vse je sposobna naša 
peščica učencev s svojimi mentorji. Naše 
zgledno sodelovanje s KS Dokležovje  
smo nadgradili za dan Zemlje, ko smo 
posadili dve drevesi: češnjo in jesen. 
Pridno smo skrbeli, da nista bili suhi. 
Pri tem pa nam je izdatno pomagal dež 
in zalivanje dveh pridnih delavcev. Kjer 
je volja, uspeh ne more izostati. Mogoče 

pa bomo prihodnje leto že pokusili 
kakšno češnjo z našega drevesa. 
Prav posebno poglavje letos pa so 
bile  babice in krajanke, ki so nam 
predstavile življenje, delo, šolanje in 
kraj nekoč. Nekajkrat so nas obiskale, 
nam pripovedovale, zapele in z nami 
zaplesale. Pa posladkali smo se z 
njihovim krapcem, ki je bil zelo dober 
in pečen po starem preizkušenem 
receptu. Tako smo obeležili tudi 
Jeričeve dneve z delavnicami na šoli in 
prireditvijo na koncu. Seveda pa smo se 
dogovorili, da bomo drugo leto skupaj 
kuhali in pekli po receptih naših babic. 
Joj, kako bo spet dišalo po naši šoli. 
Med vsemi številnimi dogodki tega 

leta pa smo se seveda tudi veliko učili 
in naučili. Znanje smo preizkušali na 
raznih tekmovanjih, sodelovali pa smo 
tudi v mednarodni raziskavi PIRLS o 
bralni pismenosti. Vse dogodke smo 
vestno objavljali na naši spletni strani 
šole. 
Posodobili pa  bomo tudi dnevnike in 
redovalnice, saj s prihodnjim šolskim 
letom uvajamo e-asistenta. Tako je ves 
čas pestro, čas pa kar prehitro mine. A 
sedaj so pred nami zaslužene počitnice 
za učence,  za nas pa dopusti, ko oddamo 
še goro poročil, da si naberemo moči za 
novo šolsko leto.
 

Metka Behek

Razburljiva za starše in malčke je bila tudi vožnja s samokolnicami

ZAVODI
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- Premagaj vodjo: je igra, v kateri vodja 
(lahko cela družina ali posameznik) 
čepi pri bazenčku z žogicami in jih 
meče v vse smeri. Ostali  sodelujoči so 
jih pobirali in metali nazaj v bazen. Za 
igro je značilno skupno sodelovanje 
družine.
- Spust po toboganu in prenašanje 
obroča: Ko so se otroci spustili po 
toboganu, so jih starši pričakali, skupaj 
so vzeli obroče iz stojala. Otroci so 

hodili po lesenem robu peskovnika, 
starši ob peskovniku. Vsi so se držali 
za obroč in pazili, da jim ne pade na 
tla. Pri igri je prišla do izraza timska 
harmonija.
Naše IGRE BREZ MEJA so pokazale, 
da se z relativno malo športnih 
in »nešportnih« rekvizitov lahko 
pripravijo igre, ki bodo ostale v trajnem 
spominu marsikateremu otroku, pa  
tudi staršem. Bile so igre, navijanje, 

strpnost, sodelovanje, tekmovalnost…
Otroci so se nekaj novega naučili, 
družili so se z vrstniki, starši, starimi 
starši, vzgojitelji. Nasmejani otroci, 
zadovoljni starši in vzgojitelji in prelep 
majski večer.
Potrebujemo kaj več?

Zdenka Mujić
Vrtec Beltinci

Teden vseživljenjskega učenja na OŠ Beltinci
Teden vseživljenjskega učenja je 
letos potekal med 13. in 22. majem. 
Razširjen termin traja vse do 30. junija. 
Verjamemo, da smo učitelji ambasadorji 
učenja, zato je Teden vseživljenjskega 
učenja vedno priložnost, da razširimo 
naše splošno znanje in dobimo nove 
ideje za popestritev pouka. S petimi 
različnimi dogodki, ki so potekali v 
popoldanskem času, smo se Tednu 
vseživljenjskega učenja že tradicionalno 
priključili tudi na OŠ Beltinci. 

1. Od Beltincev do Odrancev ob 
potoku Črncu. Vodja:  Danilo Lebar
V ponedeljek, 16. 5. 2016, smo se 
zbrali na dvorišču OŠ Beltinci. Mimo 
trgovine Kalia smo prišli na trim stezo 
ob potoku Črncu, ki vodi do Odrancev. 
Pot do tja je dolga približno 4  km. 
Naš cilj je bil potočni mlin v Odrancih, 
ogledali pa smo si tudi muzej kovaštva 
in žganjarije. 

 2. Eko vrt – naša prihodnost. Vodja: 
Monika Smodiš
V torek, 17. 5. 2016, smo si ogledali 
območje nekdanje vrtnarije v središču 
Beltincev, ki ga zaposleni in prostovoljci 

urejajo kot ekološki zeliščni in 
zelenjadarski vrt. Vrt deluje pod 
okriljem socialnega podjetja ZRIRAP, 
Zavoda za raziskovanje in razvijanje 
alternativnih praks. Veseli smo bili 
razlage o viziji vrta v prihodnosti in 
se naučili, kaj je ekološko vrtnarjenje 
in kmetovanje. Navdušile so nas stare 
sorte vrtnin in cvetlic, ki so jih obudili 
k življenju, predvsem pa občudujemo 
pogum in zagnanost zaposlenih, da vrt 
postaja zopet pomemben del Beltinec 
in okolice. 

3. Ancova galerija v Nedelici. Vodja: 
Boris Kučko
Z avtomobili smo se v sredo, 18. 5. 
2016, odpeljali v Nedelico, kjer smo 
si ogledali domači muzej, t.i. Ancovo 
galerijo. Galerijo, ki je nastala v letu 
2008 v hiši Ancove Bare, danes bogatijo 
škounikof salon in Rousof salon iz 
Turnišča, secesijska jedilnica družine 
Kučko, farovška kuhinja, del čevljarske 
delavnice, del vaške gostilne, predmeti 
tkalske in šiviljske obrti, predmeti 
vinogradništva in  poljedelstva. Idejni 

pobudnik in ustanovitelj Ancove 
galerije je Boris Kučko. Impresionirani 
smo bili nad lepoto in bogastvom 
preteklosti, ki ga je Kučko iztrgal pozabi 
in mu vdihnil novo življenje. 
Blizu je tudi rojstna hiša narodnega 
heroja Štefana Kovača-Marka, kjer smo 
si ogledali tudi njeno notranjost.

4. Podobe s pasteli. Vodja: Feri 
Poredoš
Učitelj likovne umetnosti na OŠ Beltinci 
je v četrtek, 19. 5. 2016, predstavil 
likovno tehniko z voščenimi pasteli 
in prosto kompozicijo z barvnimi 
ploskvami na črnem papirju. 
Sodelujoči na delavnici so se preizkusili 

Ob sotočju Črnca in Dobla

Spoznavali smo zelišča

V notranjosti Ancove galerije

 Na domačiji Štefana Kovača Marka

ZAVODI



Mali rijtar -  junij 201632

Pozdrav iz srednjeveškega gradu!
V četrtek 2. junija ob 16.30 smo v Vrtcu 
Beltinci spet pognali staro kolesje 
našega skrbno čuvanega časovnega 
stroja. Če ste bili takrat z nami veste, da 
je bilo potovanje kratko in kot bi mignil 
se je igrišče spremenilo v grajsko 
dvorišče in za nami je stal čisto pravi, 
mogočni srednjeveški grad. 
Dvorjani in dvorjanke, celo najmlajši 
dvorjančki smo pogumno stopali po 
strmih stopnicah na grajski oder in 
staršem ter ostalim zbranim pokazali 
kaj znamo. In znamo veliko. Ne le 

plesati srednjeveške plese, prikazali 
smo grajske duhce, konje in viteze, 
grajsko večerjo, grajska pravljična bitja 
in še kaj.
Za našo varnost je skrbel Vitez Miha 
in skoraj vse bi šlo po načrtih, če 
nam na odru prav vsakokrat, ko sta 
našla trenutek časa, ne bi nagajala 

dvorski norček s svojo prijateljico 
norčico Violo. Bila sta nagajiva, a naši 
dvorjančki se niso jezili. Dih jemajoče 
akrobatske točke, ognjeno žongliranje 
in srednjeveške zgodbe o njegovih 
prigodah so jih popolnoma prevzele.
Še danes ne vemo kdo nam je ponagajal 
z majhno nevihto, ki nas je za nekaj 
časa pregnala izpred grajskega odra. 
Stari in modri pravijo, da nam jo je 
zagodla grajska čarovnica Črnomila, 
ker smo ji pozabili poslati vabilo na 
našo srednjeveško zaključno prireditev.

Pa naj ostane kaj ostane ovito v 
skrivnost, kot bo ostal skrivnosten 
recept za čarobni napoj s katerim smo 
se posladkali, ko so zadnji dvorjančki 
zaplesali svoje srednjeveške plese. 
Grajski kuharji so nam postregli s 
hrustljavimi srednjeveškimi prestami 
še preden smo pomahali v slovo in za 
seboj zaprli ogromna vrata grajskega 
obzidja. 
Star srednjeveški pregovor je pravil, da 
»slika pove več kot tisoč besed« zato 
si oglejte utrinke iz naše prireditve in 
povprašajte tiste, ki so se podali z nami 
na nepozabno potovanje tja daleč nazaj.

Dvorjanka Urška Raščan
Srednjeveški Vrtec Beltinci

v likovnem ustvarjanju, naslikana dela 
pa so na ogled v šolski knjižnici.

5. Okusi srbske kuhinje. Vodja: 
Snežana Šeruga
Kako pripravimo dobro srbsko sarmo, 
metropolsko čorbo, srbsko gibanico? 
Vse to smo zvedeli na delavnici, ki jo 

je v ponedeljek, 23. 5. 2016, vodila 
učiteljica OŠ Beltinci. Bilo je dišeče, 
okusno, poučno in sproščeno druženje.

Teden vseživljenjskega učenja je 
najvidnejša promocijska kampanja 
na področju izobraževanja in učenja 
v Sloveniji, s katero opozarjamo, da 

je učenje pomembno, prisotno v vseh 
življenjskih obdobjih in v vseh vlogah, ki 
jih človek v svojem življenju prevzema. 
Iskreno se zahvaljujem vsem vodjem 
dejavnosti in vsem, ki ste si vzeli čas in 
se udeležili naših dogodkov.

Cvetka Rengeo
koordinatorka TVU 

na OŠ BeltinciUstvarjanje Začeli smo s kutinovo marmelado
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Vrednote v vrtcu
V vrtcu Beltinci smo se januarja 2016 
odločili, da sodelujemo v kampanji 
» ŽIVIMO VREDNOTE », ki poteka 
v okviru projekta » Izobraževanje 
za pravično družbo«, z namenom 
izgradnje kakovostnega in pravičnega 
vzgojno – izobraževalnega sistema. 
Naši otroci ne potrebujejo le znanj in 
spretnosti – potrebujejo tudi vrednote, 
ki jih bodo vodile skozi življenje.  
Sreča, pravičnost, pogum, zdravje, 
spoštovanje, narava, solidarnost, 
prijateljstvo, mir, odgovornost, 
izobraževanje in poštenost so 
vrednote, ki jih je potrebno prenesti 
na naslednje generacije. Zato že v vrtcu 
spodbujamo in izvajamo dejavnosti, 
ki bodo pomagale otrokom razumeti, 
usvajati in živeti vrednote. Otrokom 
pa je za to potreben zgled staršev in 
vzgojiteljev. Čeprav so še majhni, so 
veliki v marsičem, kar najdemo prav 
tam, v srčiki, ki se ji pravi otroška sreča.
Vrednote, ki smo jim namenili našo 
pozornost:  
• V mesecu januarju smo se v enoti 

Gančani podrobneje posvetili 
vrednoti SREČA. Srečo je težko 
izmeriti, še težje opisati, a enostavno 
prepoznati.

• Februarja smo spoznavali 
PRAVIČNOST. Imeli smo menjalni 
dan igrač. Bili smo pozorni, da je bila 
menjava pravična in da so bili otroci 
zadovoljni. Kljub dežju smo otrokom 
omogočili aktivno bivanje na svežem 
zraku, saj je to njihova pravica.

• V mesecu marcu smo čas namenili 
POGUMU. A se zavedate, kako 
pogumen mora biti otrok z 
zavezanimi očmi in zaupati prijatelju, 
ki ga vodi po igralnici?

• Aprila smo si vzeli čas za ZDRAVJE.          
Tudi najmlajši v vrtcu skrbimo za 
svoje zdravje. Pri tej vrednoti so nam 
v veliki meri pomagali starši, saj brez 
njih ne bi mogli izvesti tedenskega 
sklopa Prihod in odhod iz vrtca 
z neavtomatiziranim prevoznim 
sredstvom. Veliko smo se gibali, 
se pogovarjali o zdravi prehrani in 
nasploh o skrbi za zdravje.   

• Mesec maj je bi rezerviran za  
SPOŠTOVANJE, ki temelji na 
prepričanju, da je vsak človek 
dragocen in pomemben. » Drugi nas 
spoštujejo, če mi spoštujemo druge”, 
je moto te vrednote. Veliko smo se 
pogovarjali o spoštovanju, se igrali 
različne socialne igre, ob svetovnem 
dnevu družine izvedli kolesarjenje 
skupaj s starši in otroci v Lipovce, si 
ogledali različne videoposnetke, npr. 
Otroci sveta... 

Vzgojiteljica 
Vesna Horvat

Vrednota zdravja!

 »Pufkači«  pridno delujemo
»Pufkači« že nekaj časa nismo objavili 
prispevka v Rijtaru, zato smo se 
odločili, da vam na kratko  predstavimo 
dogajanje v tem času. Občni zbor 
društva je v tem letu potekal v 
začetku februarja. Ker je dosedanjemu 
upravnemu odboru in tako tudi 
prvemu predsedniku društva Mirku 
Hirciju poteklo štiriletno mandatno 
obdobje, smo na zboru izpeljali volitve 
za nov upravni odbor društva. Tako je 
vodenje »Pufkačev« prevzel  ižakovski 
Lipovčar Stanko Horvat. Novemu 
predsedniku želimo veliko uspeha in 
dobrih, inovativnih idej pri vodenju 
društva, Mirku pa se zahvaljujemo za 
oranje ledine našega društva, za vsa 
prizadevanja in delo, ki ga je vložil v 
to našo pisano druščino. Mirko, Boug 
plati! Seveda pa vsi upamo, da boš 
kot tajnik društva še naprej pomagal 
krmiliti voz društva, da bo naravnan v 
smer zadovoljstva med našimi člani in 
občani občine Beltinci.
Lansko leto smo »Pufkači«  poleg 
naših dveh primarnih prireditev 
- otvoritvene vožnje  in našega 
tradicionalnega rallyja - sodelovali na 

vseh večjih prireditvah v Ižakovcih in 
tudi na nekaterih prireditvah, ki so 
potekale v naši občini. Prav tako smo 
se udeleževali srečanj starodobnikov 
na regijski in državni ravni. Udeležili 
smo se vseslovenskega srečanja v 
Jablah. Na srečanju smo se predstavili s 
štirimi traktorji in vsak je dobil eno od 
prvih treh mest.  Dobili smo tudi naziv 
šampiona za traktor, katerega lastnik 
je Joško Horvat iz Trnja. Zahvaljujemo 

se tudi prevozništvu Skokica, ki nam 
je organiziral prevoz na omenjeno 
srečanje.
»Pufkači« se tudi v bodoče veselimo 
druženj z občani in občankami naše 
občine in vas že sedaj vabimo na naša 
tradicionalna srečanja. 

Bojan Vereš

18. slovensko srečanje ljubiteljev stare kmetijske tehnike v Jablah, Loka pri Mengšu
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Dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev

»Čebelice, čebelice,
saj moje ste prijateljice,

pozabi vas nikdar, ta stari čebelar!« 
(Lojze Slak)

Čebelarsko društvo Beltinci s svojim 
predsednikom in člani ter članicami 
trdno stoji za načeli, ki jih opredeljuje 
Čebelarska zveza Slovenije, in se neneh-
no trudi, da bi ta veja kmetijske panoge, 

ki ji s tujko pravimo apikultura, ostala v 
slovenskem prostoru med prvimi mes-
ti, kar se tiče tradicije, lahko rečemo kar 
kulture nasploh. Čebele so za naravo in 
ekosistem izredno pomembne, sami pa 
vemo, kako dober in zdravilen je med, 
ki ga nabirajo.
Dan odprtih vrat je ena od aktivnosti, 
ki jih v društvu izvajajo. Tako je bilo 
tudi v petek, 17. junija, ko so se širom 
naše domovine odprla vrata čebelar-
skih društev, saj je dan namenjen izo-
braževanju in informiranju splošne 
javnosti o pomenu čebel in čebelarstva, 
predvsem mladih rodov oz. naših zan-
amcev.
Tako so v Čebelarskem društvu Belt-
inci znova pokazali, da radi ohranjajo 
to dolgo tradicijo in da so vredni tako 
ogleda kot zaupanja, kot so zapisa-
li člani Čebelarske zveze Slovenije na 
svojem povabilu.

Lilijana Bežan Horvat

Ob dnevu odprtih vrat pri Čebelarskem domu v Beltincih

DRUŠTVA
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Društvo upokojencev  Beltinci je organiziralo pokrajinsko 
tekmovanje
Komisija za šport in rekreacijo 
pri PPZDU Murska Sobota nam je 
zaupala izvedbo tekmovanja za 
prvaka pokrajine v KEGLJANJU 
S KROGLO NA VRVICI za moške 
ekipe. Tekmovanje smo izvedli 3. 6. 
2016 od 9.00 - 13.00 ure v Športno 
rekreacijskem centru Lipovci, kjer 
imamo ob naklonjenosti KS Lipovci 
možnost koriščenja športnih 
objektov. Za dve novi igrišči so 
poskrbeli člani športne sekcije 
kegljačev kar sami. Tekmovanje je 
potekalo po pravilih ZDUS.

Prijavilo se je 12 ekip: DU Beltinci, 
DU Bakovci, DU Krog – Satahovci, 
DU Murska Sobota, DU Brezovci- 
Bodonci- Zenkovci, DU Mačkovci, 
DU Kobilje, DU Lendava,  DU Gornja 
Radgona, DU Črenšovci, DU Ljutomer 
in DU Černelavci. 

Pred začetkom tekmovanja je 
referent za šport in podpredsednik 
domačega društva Milan Horvat 
pozdravil tekmovalce, goste in 
vse prisotne. V imenu PPZDUMS 
je v odsotnosti predsednice Vijole 
Bertalanič prisotne pozdravila 
predsednica DU Beltinci Mira 
Šömen, članica UO. Prisotnim 
je pozdrav in nekaj spodbudnih 
besed izrekla še Marinka Jerič, 
podpredsednica Medobčinskega 
društva slepih in slabovidnih 
MS. Župan Milan Kerman ter 
predsednik KS Lipovci Dejan 
Jakob sta se pridružila pozneje in 
prav tako pozdravila prisotne.

Vodja tekmovanja Franc Mlinarič 
je predstavil potek tekmovanja in 
vrstni red ekip, ki so ga določili z 
žrebom. Tekmovanje se je začelo 
in potekalo gladko brez zapletov. 
S prigrizkom in pijačo so bili 
tekmovalci postreženi med samim 
tekmovanjem, za kar je skrbela 
izjemna ekipa članov kegljaške 
sekcije, ki so vložili veliko truda 
in prostovoljnega dela v izvedbo 
tekmovanja. Vzdušje je bilo enkratno, 
veselo in navijaško.

Ob 13.00 uri, ko je bilo tekmovanje 
končano, je Franc Mlinarič povabil 
vodje posameznih ekip v pisarno, 
kjer je potekalo računalniško 
beleženje rezultatov in analiza 
tekmovanja. Preverili so rezultate in 
imeli možnost pritožb, vendar teh ni 
bilo.

Pred razglasitvijo rezultatov je vse 
prisotne pozdravila še Erika Hertl, 
predsednica Komisije za šport pri 
PPZDU, dobitnikom pokalov in 
medalj pa je tudi čestitala. Sledila 
je razglasitev rezultatov, podelitev 
pokalov ekipam in medalj najboljšim 
posameznikom z največ podrtimi 
keglji. Priznanja so dobila vsa 
sodelujoča društva. 1. mesto je 
dosegla ekipa DU Kobilje, ki bo 
pomursko regijo zastopala na 
državnem prvenstvu. Ekipa DU 
Beltinci je dosegla lepo uvrstitev,  
7. mesto. Zanjo so tekmovali: 
Štefan Vöröš – kapetan ekipe, 
Jože Kavaš (Ižakovci), Franc Kavaš 
(Lipa), Franc Škerlak (Lipovci).
  

 Milan Horvat                                                          

Zmagovalci 1. pokrajinskega tekmovanja z gostitelji

DRUŠTVA
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Uspehi ženskih ekip Društva upokojencev Beltinci

Pozna pomlad ali zgodnji poletni 
čas je kakor nalašč za razna športna 
tekmovanja, prireditve in druženja. V 
sodelovanju s stanovskimi društvi v 
pokrajini ob Muri  in drugimi društvi 
v naši občini se jih udeležujemo tudi 
seniorji Društva upokojencev Beltinci.  
Kljub zrelim letom naših članov, ko 
se življenje prevesi v tretjo dekado, si 
znamo življenje popestriti  s športnimi, 
rekreacijskimi in tudi kulinaričnimi 
dejavnostmi. Aktivni člani društva, ki 
so žal v manjšini glede celotnega števila 
članstva, pa žanjejo uspehe, ki se jih ne 
bi sramovali v nobenem društvu.
Ženska ekipa v KEGLJANJU S KROGLO 

NA VRVICI je na pokrajinskem 
tekmovanju v Černelavcih  dosegla 2. 
mesto in osvojila pokal. V zadnjih treh 
letih, odkar imamo v društvu to sekcijo, 
je to že drugi osvojeni pokal. Za ekipo so 
kegljale: Silva Mlinarič - vodja ekipe, 
Antonija Mesarič, Marta Sraka, 
Milica Pongračič (Lipovci), Mira 
Majc (Beltinci). Milica Pongračič 
je med posameznicami dosegla 3. 
mesto s 86 podrtimi keglji in prejela 
bronasto medaljo.
Za doseženi uspeh čestitamo ekipi, 
Milici  in vodji sekcije kegljanja s kroglo 
na vrvici, pa tudi trenerju Francu 
Mlinariču.
K temu prijetnemu in zelo primernemu  
športu  vabimo vse zainteresirane člane 

in članice  v ŠRC Lipovci in ŠP Beltinci, 
kjer poteka tudi balinanje. Dneve in ure 
treningov najdete na interni K3.
Drugi uspeh v teh junijskih dneh je 
bilo 3. mesto in bronasti langaš na 
Langašijadi v Lipi, ki ga  organizira 
TD Lipa in se ga že leta udeležuje tudi 
ekipa DU Beltinci. 12. junija 2016 so 
bile v naši ekipi: Katarina Tkalec, 
Viktorija Vöreš in Elizabeta Vöröš - 
vse iz Beltinec. ČESTITAMO k uspehu, 
kot tudi članoma UO Viktorju Tkalcu 
in Francu Kavašu, ki sta prevzela 
organizacijo udeležbe.
Z udeležbo na kulinaričnem 
tekmovanju ponovno potrjujemo našo 
pripravljenost sodelovanja z drugimi 
društvi v občini. Tokrat smo povezali 
medsebojne niti med TD Lipa, TD 
Beltinci (katerega članice so istočasno 
naše tekmovalke) in našega društva 
upokojencev. Le kaj bi  društva brez nas 
upokojencev - gonilne sile društvenega 
življenja v občini?!

Mira Šömen

Tradicija  pohodov Društva upokojencev Beltinci se nadaljuje

Drugi pohod DU Beltinci, poimenovan 
POHOD SPOMLADANSKEGA CVETJA, je 
potekal  v KS Dokležovje v organizaciji 
vodje pohodniške sekcije Stanka 
Srake in domačinov, članov organov  
DU: Lidije Ropoša -  članice NO, 
Marije Žižek – poverjenice  in Janeza  

Kardinara – člana častnega razsodišča 
ter drugih članov pohodnikov. Izvedli 
smo ga v nedeljo, 8. 5. 2016, potekal 
pa je od vaškega doma v Dokležovju 
po poljih, ki obkrožajo vas, mrtvicah, 
pa vse do reke Mure. Pot je pripravila 
Marija Klemenčič. Hodili smo med 

visokimi, še nepokošenimi travami, 
travniškim cvetjem in obrežnim, 
ravninskim gozdom. Naužili smo se 
svežega zraka, sonca, spomladanskih 
vonjav  in medsebojnih pogovorov. 
Pohodniki  sedmih  vasi občine Beltinci 
smo  imeli priložnost spoznavati 
neokrnjeno naravo okrog Dokležovja in 
se spoznavati med seboj.
 Ob vrnitvi smo se ob spomeniku  
sredi vasi poklonili spominu znanega 
domačina Ivana Jeriča ter si ogledali 
še njegovo spominsko  sobo v vaškem 
domu, ki jo je predstavila predsednica 
KS, Lidija Ropoša. Kot običajno, smo 
zaključili z druženjem in pogostitvijo, 
ki so jo pripravili domačini. Pohoda se 
je udeležilo  30 pohodnikov. 

Mira Šömen

Pohod spomladanskega cvetja DU Beltinci

Ženska ekipa je na pokrajinskem  
tekmovanju osvojila 2. mesto

Bronasti langaš beltinskih upokojenk  
na Langašijadi v Lipi
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Revija pevskih zborov društev upokojencev Pomurja
V Društvu upokojencev  Beltinci smo 
obeležili  nov dosežek. Uresničili smo  
željo po ustanovitvi mešanega pevskega 
zbora  društva, za kar so pobude 
prihajale z več strani. Nekaj časa je 
trajalo, a nam  je le uspelo. Tega smo 
veseli v vodstvu, še bolj pa pevci, ki jih je  
pod  okriljem društva zbrala neutrudna 
organizatorka , članica komisije za 
kulturo, predsednica  MePZ  Marija 
Horvat. Dogovor z umetniškim vodjem 
– zborovodjem  Jožetom Tivadarjem 
- je sklenila že leto nazaj, prve vaje so  
bile 27. 11. 2015, prvi nastop zbora pa 
na društvenem silvestrovanju, 27.12 
2015, v Gančanih.
Pevci in pevke so redno prihajali na 
vaje( v klubske prostore za »Ledino«, 
ki sta jih  dobrodušno odstopila naša 
člana in pevca  Anica in Stanko Sraka), 
se veselili petja in druženja. Vmes je 
posegla višja sila, potrebovali so novega 
zborovodjo in ga našli v domačinu: 
mladem, usposobljenem glasbeniku 
in zborovodji Matiji Horvatu. Z njim 
so izpeljali nastop na zboru članov 
v aprilu, kjer se je predstavila še 
instrumentalna skupina. Torej imamo 
med našimi člani še veliko neodkritih 
talentov, le poiskati jih moramo.
Uredili smo formalnosti, Jožetu 
Tivadarju smo zaželeli dobro okrevanje 

in hitro vrnitev med pevce. Zbor je 
začel z intenzivnimi pripravami 
na Revijo pevskih zborov Društev 
upokojencev Pomurja, ki je bila 
izvedena  pod okriljem PPZDU  Murska 
Sobota in v organizaciji DU Turnišče 
ter njihove predsednice Danice Kocet, 
ki je istočasno predsednica komisije za 
kulturo pri PPZDU, v Jeričevem domu v 
Turnišču,  19. 5. 2016. 
Predstavilo se je 11 zborov DU 
Pomurja, kot gost revije pa še Me PZ 
»Marija pod Logom« župnije Turnišče. 
Kljub kratkemu času delovanja se je 
naš zbor dobro odrezal, take so bile 
kritike ocenjevalca Tomaža Kuharja, 
poslušalcev in pevcev samih. Bili smo 

zelo zadovoljni, nastop pa bo pevcem 
in pevkam gotovo dal motivacijo  za 
nadaljnje vaje.  Želimo si povabil za 
še kakšen nastop  v okviru prireditev  
občine ali krajevnih skupnosti. V 
priprave  je bilo vloženih veliko ur 
prostega časa, organizacije in ne 
nazadnje lastnih ter društvenih 
prispevkov članov. 
Zaželimo jim uspešno delo in veliko 
nastopov v prihodnosti, sprejemajo 
pa tudi nove člane, ki jih takšna oblika 
kulturnih dejavnosti veseli- manjkajo 
predvsem moški glasovi. 
Hvala vsem !
     

Mira Šömen

V okviru DU Beltinci deluje tudi mešani pevski zbor

10 let  projekta  »Starejši za višjo kakovost življenja doma«
Večina starejših želi starost preživeti 
doma, tam, kjer je človek najbolj 
navajen.
Odhod v dom za starejše je zadnja 
rešitev in za starostnika zelo boleča.
V letu 2006 je v naši občini v 
sklopu Društva upokojencev 
Beltinci začel delovati projekt  
»STAREJŠI ZA STAREJŠE, ZA VIŠJO 
KAKOVOST ŽIVLJENJA DOMA«. 
To je medsebojna pomoč starejšim, da 
bi lahko tisti, ki potrebujejo določeno 
pomoč, dalj časa ostali  v domači oskrbi. 
Bistvo programa je, da obiščemo 
vse vaščane, stare nad 69 let, in 
jih vprašamo, kako živijo, če kaj 
potrebujejo in jih seznanimo z našim 

prostovoljnim obiskovanjem. 
Naši obiski so zelo dobro sprejeti, saj 
se veliko pogovarjamo in kljub težavam 
tudi nasmejimo.
Naša koordinatorka je Ana Marija iz 
Lipovcev.
Vsak prvi torek v mesecu se zberemo 
in sestanemo z njo v prostorih Društva 
upokojencev Beltinci. 
Ana Marija prostovoljkam svetuje, 
nas informira, izobražuje, kot 
koordinatorka projekta poskrbi, da vse 
poteka tako, kot mora. S svojo pozitivno 
energijo vpliva na nas, da potem vse 
lepe misli prenašamo na tiste, ki jih 
obiščemo.
Z veseljem izvajamo ta projekt z mislijo, 

da bomo tistega, kar sedaj dajemo 
drugim, morda nekoč deležne me same.
Naj dodam, da smo res prostovoljke, 
saj svoje poslanstvo opravljamo 

Prostovoljke v projektu SZS  
pri DU Beltinci

DRUŠTVA
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brezplačno, z dobro voljo in veseljem.
Vseh prostovoljk v sedmih vaseh 
beltinske občine nas je 20.
Pridružilo se nam je nekaj novih, 
nekatere pa so zaradi bolezni ali česa 
drugega  prenehale s tovrstnim delom 
v omenjenem projektu.
Na žalost nimamo nobenega 
prostovoljca, zato  govorim le o 
prostovoljkah.

Gospodje, pridružite se nam, ne bojte 
se starosti!
Ob desetletnici delovanja projekta smo 
se zbrale, da zaznamujemo ta okrogli 
jubilej. 
Koordinatorka Ana Marija nam je 
osvetlila zgodovino in delo v projektu, 
kar smo z  zanimanjem poslušale. Vsem 
se nam je zahvalila za naše delo in nam 
čestitala ob 10 - letnici delovanja v 

projektu. Zaželela nam je veliko zdravja 
in lepega sodelovanja tudi v prihodnje.
Sledila je izmenjava izkušenj, druženje 
ob sproščenem vzdušju in kovanje 
načrtov za naprej. 
Ostali bodo prijetni spomini na deset 
let našega dela .

Marica Horvat 
prostovoljka iz Dokležovja

Primer dobre prakse - Ekološki vrt BeltincI

Društvo prijateljev agrarne ekonomike 
vse od ustanovitve posveča pozornost 
spodbujanju in dvigovanju osveščenosti 
na področju pridelave varne hrane in 
prehranske samooskrbe v Republiki 
Sloveniji. V letih 2013, 2014 in 2015 
smo na pomurskih osnovnih šolah v 
začetku meseca septembra izvajali 
anketiranje in izobraževanje na 
izbrano temo s področja varne hrane. 
Skupni rezultati anketiranja, ki smo 
jih pridobili izpred treh let, so zelo 
zaskrbljujoči. V prihodnje je potrebno 
med pomurskimi šolami izvesti še več 
aktivnega informiranja, osveščanja in 
izobraževanja o splošnem znanju iz 
kmetijstva in varni hrani. Spodbuditi 
je treba pomurske osnovne šole, 
predvsem učitelje, da bodo znali 
posredovati pravilno osnovno znanje iz 
kmetijstva učencem že v mladih letih. 
Predvsem morajo učitelji dati vedeti 

učencem, da že v osnovni šoli zaznajo 
vrednote in prednosti hrane, ki je 
pridelana na varen in zdrav način. Prav 
tako si  prizadevamo, da bi otroci poleg 
omenjenih aktivnosti še bolj posegali 
po ekološko pridelani hrani in da bi se 
tako pridelana hrana pogosteje znašla 
na njihovem vsakodnevnem jedilniku.

Na podlagi rezultatov analiz anket 
in tega, da v današnjem času otroci 
premalokrat vidijo naravo od blizu 
ter se raje poslužujejo računalnikov, 
telefonov in televizije, smo se skupaj 
s socialnim podjetjem - Zavodom za 
raziskovanje in razvijanje alternativnih 
praks so.p., Beltinci odločili, da na EKO 
vrtu Beltinci izvedemo poučne šolske 
delavnice - primere dobrih praks, kjer 
lahko učenci pod strokovnim vodstvom 
kolektiva ZRIRAP so.p., Beltinci z 
zanimanjem opazujejo dogajanje na 

EKO vrtu ter tako iz prve roke izvedo, 
kaj je ekološka hrana, kako se pridela 
in kako zelo je pomembna za zdravje 
ljudi.
Zelo pomembno je, da že otroci v 
osnovni šoli spoznajo in se izobrazijo o 
zdravi hrani in dobrih prehranjevalnih 
navadah, saj jim bo to pomembno 
koristilo za nadaljnje življenje. Pri 
vsem tem pa je najbolj pomembno, 
da učencem pravilne informacije/
znanje posredujejo ravnatelji, učitelji 
in organizatorji šolske prehrane, da 
bodo mladi že v osnovni šoli pridobili 
pravilna znanja o vrednotah in 
prednostih zdrave hrane ter dobrih 
prehranjevalnih navadah. Naučiti 
se morajo, kaj pomeni zdrava hrana 
in kako pomembne so zanje dobre 
prehranjevalne navade. Vse to je 
potrebno vključevati v njihov vsakdan 
in jih k temu spodbujati že v šoli in 
tudi doma. Zelo pomembno je tudi, 
da starši, ki imajo doma vrt oziroma 
sadovnjak, povabijo svoje otroke k 
delu, skupaj delajo ter se učijo. S tem 
bodo otroci spoznali in cenili, da je to, 
kar je pridelano doma, bolj zdravo kot 
tisto, kar kupimo v trgovini in prihaja 
iz uvoza. Nekateri izmed njih bodo 
pridobljena znanja koristno izkoristili 
v prihodnje in tudi sami pridelovali 
domačo lokalno varno hrano, kar bo 
pozitivno vplivalo na njihove dobre 
prehranjevalne navade ter predajo 
pravilnih informacij / znanj naslednjim 
generacijam. 

 

DRUŠTVO PRIJATELJEV 
AGRARNE EKONOMIKE

Lipovci 160, 9231 Beltinci                                                                         
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Razstavna dejavnost Društva Aquila Lipovci
Društvo za napredek umetnosti Aquila 
Lipovci nadaljuje s svojim aktivnim 
delom. Spomladansko obdobje je 
še posebej zaznamovala razširjena 
razstavna dejavnost.
V mesecu marcu, natančneje 18. 3., smo 
v sodelovanju s tamkajšnjo galerijo 
GSW BWA v mestu Olkusz na Poljskem 
pripravili odprtje razstave umetniških 
del iz lanske lipovske kolonije. 
Razstave se je udeležilo tudi 8 članov 
našega društva, s svojim obiskom pa 
smo še utrdili tesno in zelo uspešno 
mednarodno sodelovanje, ki traja že od 
leta 2011.
Nadaljevali smo s prirejanjem razstav v 
beltinskem gradu, ki mu tako dajemo še 
dodatno vsebino. 
V sredo, 27. aprila, je bilo tam odprtje 
razstave umetniških del mednarodno 
priznanega umetnika Adela Seyouna, 
rojenega v Bagdadu v Iraku, živečega 
in ustvarjajočega v Sloveniji. Ob koncu 
maja pa smo pripravili odprtje še ene 
mednarodne razstave. 
Svoja umetniška dela je razstavila 
poljska umetnica Anna Plachecka 
Sniadach, bila pa je v okviru vrnitve 
razstave v sodelovanja s poljskimi 
kolegi. Oba umetnika in njuna dela je 
predstavil umetnostni zgodovinar mag. 
Franc Obal, stalni strokovni sodelavec 
društva. Ob obeh razstavah je društvo 
izdalo tudi priložnostno zloženko.  

Vmes je društvo z razstavo del iz lanske 
kolonije, s katero je prej gostovalo na 
Poljskem, gostovalo še v Galeriji Medija 
v Zagorju. Tudi sodelovanje s to galeriji 
in slikarsko kolonijo Izlake-Zagorje je 
že dolgoletno. 
Od 26. junija do 3. julija pa je v Lipovcih 
potekala že 24. Likovna kolonija Izak 
Lipovci. Tokrat je privabila 12 likovnih 
umetnikov iz Avstrije, Italije, Turčije, 
Poljske in Slovenije. Več o plodnem in 
zanimivem dogajanju pa prihodnjič.

JoP

Z odprtja razstave umetniških del iraškega slikarja Adela Seyouna  
v beltinskem gradu

V beltinskem gradu se je predstavila 
umetnica Anna Plachecka Sniadach  

iz Poljske

Razstava ročnih del v Gančanih

Že vrsto let se v naši vasi trudimo in 
ob dolgih zimskih večerih ustvarjamo 
različna ročna dela in najrazličnejše 
izdelke. Vsak teden enkrat se zbiramo 
članice TD Sodar Gančani v naši 
mali dvorani zraven vrtca, kjer ob 
različnih zamislih in izzivih napravimo 

najprej načrt, za katero stvar se bomo 
odločile in jo izvedle. Prejšnja leta 
smo ustvarjale različne prtičke, prte, 
košarice in še marsikaj, kar se da 
nakvačkati, potem zopet delale našitke 
na blago, rute…, spet drugič smo 
izdelovale rože iz najlonskega blaga in 
še bi lahko naštevali. Ustvarile smo tudi 
razstavo Štirje letni časi - od pomladi 
do zime. Tudi naš tradicionalni Majoš 
je že bil vmes, kajti rož iz krep papirja 
se ne sme zanemariti, saj so izdelki 
prečudoviti. Tudi letos smo se odločile 
za raznoliko razstavo. Izdelovale smo 
različne košarice in pri tem so nam 
pomagali tudi moški. Košarice so bile 

narejene iz šibja, papirja, stiropora, 
volne ,vrvi…, iz različnih materialov 
in prav vse je uspelo. Naredile smo 
že tudi našite prte s križci na blago, 
kvačkane rožice, dežnike iz volne in še 
marsikaj. Ker na naši razstavi vsako leto 
sodelujejo tudi otroci iz vrtca, imamo 
vedno tudi kotiček, namenjen posebej 
njim - skupini Sodček iz Gančanov. 
Zelo pa bi bile vesele, če bi se nam kdaj v 
bodoče pridružile tudi ostale ljubiteljice 
ročnih del, četudi niso članice društva 
- prav vsaka je dobrodošla in vljudno 
vabljena. 

Rozalija Zadravec 
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Gančki majoš s tradicijo

Priprava, krašenje in višek vsega tega 
dela - postavljanje mlaja (majoša) - je 
za naše Gančane poseben praznik, saj 
je to naša tradicionalna prireditev. 
Tako smo letos to dogajanje obeležili 
že sedemindevetdesetič. Prvič so 
postavili mlaj takoj po koncu 1. 
svetovne vojne daljnega leta 1919, 
in sicer so se tega dela lotili fantje oz. 
možje, ki so se srečno, živi in zdravi 
vrnili iz vojne domov. Vsi se žal niso 
vrnili, za nekatere se niti ne ve, kjer 
so ostali. Ti, ki so se vrnili, pa so si 
že med vojno zadali cilj, da bodo, 
če se srečno vrnejo domov, Mariji v 
zahvalo za življenje  postavili majoš. 
Vsepovsod, kjer so fantje bivali med 
vojno, so videli mlaje, zato so tudi 
prvega postavili v mesecu maju, 
kajti ta mesec je posvečen Mariji. Ni 
bil sicer tako razkošen in mogočen 
kot so naši sedanji majoši, bil pa je 
najbrž narejen z največjo zahvalo 
in srečo. Ta majoš je bil postavljen 
sredi vasi ob kapeli, ki je posvečena 
presvetemu srcu Jezusovemu. Majoš 
je bil narejen iz žrda, na katerega 
so privezali vrh breze in jo okrasili 
z naravnimi rožami, tistimi, ki so v 

tem času cvetele. Seveda se je zaradi 
vetra čez noč podrl, a so ga zjutraj 
postavili nazaj. Tako so leto za letom 
nadaljevali s to tradicijo in dogajanje 
se je vedno bolj razvijalo in bogatilo. 
Začele so se izdelovati rože iz krep 
papirja in zraven trakovi, tako da 
je vse dobilo poseben čar, zato je 
danes naš majoš nekaj enkratnega. 
Med leti se je lokacija za postavitev 
mlaja menjala, ker ga zaradi različnih 
žičnih napeljav ni bilo mogoče 
postaviti sredi vasi. Enkrat se je tudi 
zgodilo, da sta se postavljala dva 
mlaja:  gorenjčari in dolenjčari so 
postavili vsak svojega. Nekaj časa so 
ga postavljali na Matkovem gruntu, 
zdaj pa ima že nekaj let stalno mesto 
na malem nogometnem igrišču. 
Priprave na majoš potekajo v vasi 
skozi zimo z začetkom takoj po 
novem letu. Mladi, ki so tisto leto 
stari 18 let, se začno zbirati v dvorani 
enkrat tedensko, da se dogovorijo 
o  vsem potrebnem. Najprej se 
pripravijo pantliki, trakovi in rože 
iz krep papirja. Rože jim pomagajo 
izdelovati članice TD Sodar. Približno 
en mesec pred 1. majem si ogledajo 

in pripeljejo deblo, ki ga ogulijo, da 
se lepo posuši. To mora biti čim višje 
in vsekakor lepše od prejšnjega leta, 
da prekosijo letnike pred sabo. Dva 
dni pred postavljanjem se poseka vrh 
smreke, ki ga dekleta letnika okrasijo 
tisti dan, ko se postavlja. Skozi vas ga 
nosijo ročno, pri čem jim pomagajo 
tudi drugi fantje, ki so že izkušeni. 
Med potjo jih usmerja vodja, ki skrbi, 
da vse poteka gladko. Ko prispejo do 
cilja, steblo in vrh sestavijo in vse 
skupaj močno pritrdijo. Na deblo 
pritrdijo štiri čudovite krone iz krep 
papirja in pribijejo toliko slovenskih 
zastavic, kolikor je letnikov. Za tem se 
začne najtežji in najbolj slovesen del: 
postavljanje mlaja. Pri postavljanju 
je potrebno veliko moških rok, ker je 
to nevarno in odgovorno delo. Majoš 
zakopljejo v globoko jamo, ki so jo en 
dan prej izkopali fantje. Sledi proslava 
ob kresu. Program vodijo mladi, ki 
so vse to organizirali. Zapojejo tudi 
skupno pesem Spet kliče nas venčani 
maj. Po proslavi sledi zabava za vse 
letnike in njihove svojce. Vmes, ko se 
majoš nese po vasi, seveda ne manjka 
jedače in pijače, kajti starši od vsakega 
letnika (dekleta in fanta) pripravijo 
šank na določenem mestu. Ti letniki 
kasneje tudi krasijo kapelo in vodijo 
slovesnost ob proščenju. Gančanci 
smo zelo ponosni na naš majoš, saj 
je to naš vaški praznik, zato citiram 
enega od prejšnjih predsednikov 
Krajevne skupnosti Gančani: »To je 
samo naš majoš, naš gančki majoš!« 
In res je tako, saj je bil letošnje leto 
zapisan v Register kulturne dediščine 
kot edini tak primer v Prekmurju.

Rozalija Zadravec         

Gančki majoš je tudi letos blestel
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Prva štiri leta Šmarnic
Šmarnice smo skupina za samopomoč 
v Domu Janka Škrabana. Smo mešana 
skupina, saj se ob četrtkih srečujemo 
stanovalke doma in tiste, ki prihajamo 
od zunaj - od doma. V začetku meseca 
maja so minila prva štiri leta naših 
srečevanj, zato smo strnile nekaj 
misli o začetkih našega delovanja.
Naša skupina je nastala na pobudo 
članic društva upokojencev in sicer 
projekta Starejši za starejše, ki so 
izrazile željo, da bi bile rade dejavne 
v Domu Janka Škrabana. Skoraj 
istočasno sta do socialne delavke 
Klavdije Zver v dom prišle s podobno 
željo naši voditeljici Ksenija in 
Simona. Ksenija je bila vključena v 
izobraževanje za voditelja skupine in 
je morala skupino ustanoviti v sklopu 
izobraževanja, Simona pa si je želela 
delati kot prostovoljka. In smo se 
združile. 
V začetku je bilo šest članic, dve 
domski in štiri zunanje, sedaj nas je 
že devet in dve voditeljici, tako da zna 
biti včasih precej glasno. Po štirih letih 
srečevanj smo se precej zbližale, tako 
da se zelo dobro poznamo in vemo, 
kaj se lahko od katere pričakuje. Vse 
smo enakopravne, vse enake, ena da 
skupini to, druga drugo. 
Smo pogovorna skupina, zato vsak 
v pogovoru sodeluje v okviru svojih 

zmožnosti, nobeden pa ni izključen. 
Teme pogovora so različne: pripravita 
jih voditeljici ali pa jih izberemo 
skupaj. Vezane so na dogodke iz 
našega življenja, praznike, kulturno 
dediščino, odvisno od priložnosti. 
Včasih katera potrebuje tolažbo, pa 
se posvetimo malo več njej. Delimo 
izkušnje, koristne nasvete, osrečuje 
nas že to, da smo skupaj, da je četrtek 
in vse vemo, kaj nas čaka. Tako 
pobegnemo od vsakdanjih skrbi, se 
sprostimo ob kavici, domačem pecivu 
in uživamo v družbi. Zadnje leto so 
naša srečanja še posebej vesela, ker je 
z nami Marko. Ob njem se je skupina 
zelo pomladila, skupaj spremljamo 
njegovo rast in tudi on se krasno 
odziva na vse članice. 
V naši skupini so izvrstne pevke, 

zato večkrat zapojemo, še posebej, 
ko praznujemo rojstne dneve. Ob 
tej priložnosti tudi kdaj zaigramo 
s pomočjo kakega gosta, spijemo 
kapljico rujnega in primerno 
nazdravimo. Imamo tudi himno: Tri 
sestrice.
Znotraj doma se srečujemo še s 
člani drugih skupin, na vsakoletnem 
pikniku ob reki Muri, na ekskurzijah, 
letos so si nekatere članice ogledale 
tudi parlament, obiskujemo literarne 
večere, razstave, predavanja in druge 
dejavnosti. 
Mogoče veliko pove tudi podatek, 
da smo v štirih letih izgubile le eno 
članico, zato si kličemo: “ Še na mnoga 
leta!”

Ksenija Raščan Beuermann

Skupina za samopomoč v Domu Janka Škrabana Šmarnice

Dan zmage v KO ZZB Beltinci
Na predvečer praznika dneva zmage 
nad okupatorjem smo v prostorih 
poročne dvorane v beltinskem gradu 
pripravili »uro zgodovine«, razgovor 
z našim domačinom, ljubiteljskim 
zgodovinarjem in častnim občanom 
Petrom Šrajem.
Zbralo se nas je kar nekaj domačinov, 
ki smo  z velikim zanimanjem poslušali 
predstavitev dogodkov iz leta 1944 
do 1945, ki so se dogajali v Beltincih 
in okolici. V zgodovinski spomin pa 
je zapisan prihod »Đemsove« čete v 

Prekmurje, v  kateri je bil komandir  
Rudi Maglica-Danilo, ki je po koncu 
vojne ostal v Beltincih, kjer si je 
ustvaril družino. Prihod »Đemsove« 
čete v Prekmurje je imel velik pomen 
za ponovno oživitev osvobodilnega 
gibanja v Prekmurju.
 Sami Beltinci so bili osvobojeni že 3. 
aprila 1945, ko so domačini slavnostno 
dočakali osvoboditelje, prihod čet 
Rdeče armade.
Prihod Rdeče armade v Beltince nam 
je podal kot  zgodovinski presek in 

seznanil prisotne, da so ti dogodki 
skozi otroške oči opisani tudi v knjigi 
pisatelja g. Jožeta Hradila z naslovom 
Slike brez obrazov.
Podrobno nam je Peter Šraj podal tudi 
dogajanje v vasi Dokležovje v času od 4. 
do 6. aprila. Tam so imeli sedež Ruski 
vojaki, na nasprotnem bregu reke 
Mure, v Veržeju, pa so bili Nemci. Ti so  
v cerkvenem zvoniku imeli izvidnika, 
ki je Nemcem sporočal položaje ruskih 
vojakov. Šele, ko so izsledili izdajalca, so 
imeli možnost napasti nemško vojsko 
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Košnja trave na tradicionalen način
Klub ljubiteljev stare kmetijske in 
ostale tehnike Pomurja je v soboto,  14. 
maja 2016, na domačiji Klemenčičevih 
izvedel že drugo košnjo trave na 
tradicionalen način - z navadno koso. 
Na dogodek smo povabili predstavnike 
vseh društev, ki delujejo v naši 
občini, prijatelje iz drugih društev in 
predstavnike društev iz tujine.
Odzvalo se je veliko število koscev 
in kosic, kakor tudi lepo število 

obiskovalcev. Dogodek je povezoval naš 
nepogrešljivi Milan Zrinski, kar mu je 
dalo še poseben čar.
Kot prvega je povabil k besedi 
predsednika Kluba  Ivana –Vaneka  
Zadravec. Ta je vse prisotne lepo 
pozdravil, jim zaželel varno delo in 
povabil  prisotnega župana  Milana 
Kermana, da otvori letošnjo košnjo.
Župan je  v svojem govoru pozdravil vse 
prisotne kosce in kosice ter vse ljudi, ki 

so si prišli dogodek ogledat. Povedal je, 
da je lepo, da se kaj takega zgodi tudi v 
Beltincih, saj je vsako ohranjanje navad 
in opravil del naše kulturne dediščine, 
na katero moramo biti ponosni. 
Prišla sta tudi predstavnika Biotehnične 
šole iz Rakičana, ravnateljica in član 
kluba, Dejan Košič, ki sta nas tudi 
za letošnjo žetev pšenice povabila k 
sodelovanju v projektu »Od setve do 
žetve in naprej, od zrna do pogače«, 
kakor smo sodelovali že pred letom.
Vse prisotne je nagovoril tudi podžupan 
Roman Činč.
Prvi je naredil nekaj zamahov s koso 
župan, nato so povzeli delo vsi kosci 
in predstavnice nežnejšega spola, in 
sicer nekajkratna zmagovalka košnje 
v slovenskem merilu, Gizela in soseda 
Ciganova, tako da je v vrsti kosilo 
štirinajst koscev in dve kosici, kar je 
bila prava paša za oči.
Na žalost pa sva bila samo dva za 
»rastepati plastiče«.
Po končani košnji smo imeli pogostitev, 
gospodinje so spekle tudi domače 
krapce, rogljiče pa je sponzoriral 
naš največji proizvajalec pekovskih 
izdelkov, Mlinopek iz M. Sobote.   

Lizika Zadravec          

in jo pregnati. V Dokležovju je padlo 
največ ruskih vojakov ( več kot 500).
Po predstavitvi dogodkov se je razvila 
tudi zanimiva debata, povezana s 
spomini posameznikov, ki so jim jih 
pripovedovali njihovi starši, saj dosti 
ljudi, ki so doživeli konec vojne, ni več 
živih.
Hvaležni smo g. Petru Šraju za to, da si 
je vzel čas in nam na tako zanimiv način 
podal takratno dogajanje. Upamo, da 
nam bo v bodoče pripravil še kakšen 
zanimiv večer zgodovine našega kraja.

 Lizika Zadravec
O dogodkih zadnjih dni 2. svetovne vojne na naših tleh nam je  

na zanimiv način pripovedoval Peter Šraj

Pred košnjo je potrebno koso sklepati. Janez Pozderec v elementu
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KUD Lipovci: pesem in kultura brez meja v Opatiji, na Reki, na 
Trsatu…  
7. in 8. maja na gostovanju pri KPD 
Bazovica – pri slovenski manjšini 
na Reki na Hrvaškem. Društvo KPD 
Bazovica (predsednik Zvonimir 
Stipčetić) deluje od jeseni leta 1947, 
ko se je skupina rojakov zbrala z eno 
samo željo, ohraniti in občutiti delček 
domačega kraja tudi v mestu (Reki), 
kamor jih je pripeljala usoda. Takoj 
so se odločili tudi za ime društva, 
“Bazovica”, v spomin na slovensko vas 
pri Trstu, kjer so padle prve slovenske 
žrtve fašističnega nasilja.

To je dejansko nadaljevanje projekta 
“PESEM brez MEJA” v sklopu katerega 
gostujemo pri slovenski manjšini. 
Tako je Moški pevski zbor Lipovci leta 
2003 pel v Rimu in Vatikanu, kar je 
bil uvod v projekt PESEM brez MEJA, 
saj smo takoj po vstopu Slovenije v 
EU v maju leta 2004 peli koroškim 
Slovencem v Avstriji,  v marcu 2012 pa 
porabskim Slovencem na Madžarskem, 
letos 7. ter 8. maja, pa še slovenski 
manjšini na Reki na Hrvaškem. Tako 
se nas je 42 »romarjev« (člani MoPZ 
s soprogami, sekcija Vezilje, mojstrici 
pletenja izdelkov iz slame, glasbeniki s 
harmoniko, flavto, kitaro in trambulico) 
z avtobusom odpravilo proti Reki. Za 
srečno pot je Tonek, naš najstarejši 
pevec, zastavil molitveno popotnico; 
spotoma smo v Mariboru pobrali 
patra Janeza Srako, tako smo bili tudi 
duhovno opremljeni romarji v pravem 
pomenu besede. Sonce je začelo risati 
čudovito jutro slovenske lepote in 
napovedovalo še lepšo nadaljevanko…
tako dobre volje med potjo ni 
zmanjkovalo, še posebej zanimivi smo 
bili na postajališču, ko smo malicali in 
si skuhali kavo. Ja, dobra volja je bila 
prvič na preizkušnji, ko je »zatajila« 
klima v avtobusu, vročina pa je začela 
pritiskati skozi stekla … pa smo se 
znašli, naredili še kakšen postanek in 
končno prispeli v Opatijo, se namestili 
v hotelu in opravili kosilo. Sonce na 
obali je bilo prijetno, morje je imelo 
okrog 16 stopinj; štirje se nismo mogli 
upreti morski skušnjavi – zaplavali 

smo v njeno modrino... lepo je priti iz 
morja na toplino obrežja… Potem pa 
vaje in ob 17.30 uri vožnja z avtobusom 
(klima je že delovala) na Reko.  Na Reki 
smo predstavili lipovsko-prekmursko 
kulturo kot ponosni Slovenci na naše 
kulturne korenine, ki se s takimi dejanji 
še bolj trdno ukoreninijo, ne samo 
na naši, verjamemo, da tudi na drugi 
strani mej(e) živečim Slovencem. Alojz 
Sraka, predsednik MoPZ Lipovci in 
Eva Ciglar, tajnica KPD Bazovica sta 
projekt zastavila širše: na dvorišču vile 
Slovenski dom KPD Bazovica je bila 
razstava ročnih del sekcije Vezilje KUD 
Lipovci, o kateri je spregovorila Marija 
Stanko, vodja sekcije, sestri Brigita in 
Bernarda sta pripravili razstavo ročno 
izdelanih izdelkov iz slame, več o tej 
obrti je povedala Brigita, na kulturni 
dogodek pa je s svojim »uckanjem« 
vabil naš pravi prekmurski pozvačin 
Marko. Po razstavi smo se preselili 
v dvorano Slovenskega doma KPD 
Bazovica. 

Najprej je zapel MePZ KPD Bazovica; 
zbor vodi zborovodja Zoran Badjuk,  
potem pa je MoPZ Lipovci izvedel svoj 
koncert v dveh delih: v prvem delu so 
bile slišane pesmi Na valovaj bistre 
Mure, Kre Dunaja, Ja san edno meo, 
San sadila, San se šetao, Mož je sejao 

repo, Teči mi vodica, Dobro jutro Bog 
daj. V premoru sta spodaj podpisani 
F2C in Lujz Sraka interpretirala svojo 
avtorsko poezijo, vmes pa sta svoj 
glasbeni vložek dodala še naša mlada 
glasbena umetnika Daša Recek na 
flavti ter Timotej Tivadar na kitari. V 
drugem delu so pevci zapeli še pesmi: 
Zabavljivka, Je vpihnila luč, Naš maček, 
Prlek si je nekaj zmisla, Pohojena travca, 
Plovi, plovi, Izajdi na prozor. Program je 
povezovala Sonja Tivadar s tematskimi 
vložki, ki so se navezovali na pesem, 
avtorja priredbe ali kako drugače na 
zgodovino petja in samega zbora. Po 
koncertu smo si izmenjali priložnostna 
darila, povečerjali in zapeli, pa tudi 
zaplesali skupaj. Slovenska pesem, 
harmonika, kitara, ples… vse to poraja v 
zamejskem Slovencu spomine, obudijo 
se čustva in lesk v očeh slika nove slike 
na zaprašenih praslovanskih okvirih 
in potrjuje, da smo navadni ljudje 
resnično odlični sosedje in prijatelji. 
Hitro je prišlo »povečerje« in skupna 
naša »Zdaj smo delo dokončali«, ki je 
tako lepo zvenela tiste tople sobotne 
reške noči in res lepo ter ganjeno je bilo 
videti mahajoče pozdrave gostiteljev 
z balkona vile Slovenskega doma. Noč 
je bila kratka, zajtrk na sončni terasi 
s pogledom na morje pa ravno dovolj 
dolg in odličen. Vodička Zvezdana nam 

V kraje ob morju smo ponesli lepo lipovsko pesem
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je razkazala znamenitosti (cerkve, 
stara mestna vrata iz 4. stoletja, 
korzo, tržnico, ribarnico) in opisala 
zgodovino Reke, na kateri je živelo kar 
nekaj pomembnih Slovencev (Primož 
Trubar, Matija Čop, Rudi Šeligo, Janez 
Vajkard Valvazor, Janez Trdina…,danes 
pa Matjaž Kek zelo uspešno vodi 
Nogometni klub Rijeka). Ob 12. uri smo 
bili zmenjeni za sv. mašo na Trsatu, 
hrvaškem romarskem središču. Vse 
potrebno za sveto mašo je uredil pater 
Janez Sraka, za kar smo mu iskreno 
hvaležni. Maša je bila v zahvalni kapeli, 
pater jo je daroval za vse nas – romarje 
PESMI in KULTURE na reškem Trsatu, 
(dobili smo popoln odpustek), posebej 
pa za Jožefa Tivadarja, ustanovitelja 
in prvega zborovodjo MoPZ Lipovci 
in za basista Jožefa Škafarja, ki sta 
zaradi bolezni ostala doma. Maša 
nam bo ostala v večnem spominu po 

spontanem vodenju in petju zbora, 
po ministrantu Zlatku (našem pevcu), 
po Jenešovi Micki, ki je v zahvalni 
besedi, polni čustev na meji solz in spet 
samoobvladovanja, spomnila na Jožefa 
Škafarja, še posebej, ko je Tonek, njegov 
brat, začel peti pesem »Spravmo se«, 
kot sta to bratsko složno zapela letos 
marca v Lipovcih… Še posebej pa nam 
bo maša ostala v spominu po pridigi 
patra Srake, ki je obljubil, da jo bo 
obelodanil in s tem obogatil tudi druge, 
ne samo nas. Po kosilu v eni izmed 
ličnih reških gostilnic smo se odpravili 
domu naproti…med potjo pa pesem, 
vici, smeh, igranje in pesem in pesem. 

Vsi skupaj smo veseli in hvaležni vsem, 
ki so kakor koli pomagali in sodelovali, 
da je tudi ta projekt - Kultura in pesem 
BREZ meja – tako odlično uspel, pri tem 
sta prednjačila Lujz Sraka, ki je v projekt 

vložil mnogo energije in skrbel, da je vse 
potekalo po planu,in zborovodja Gorazd 
Tivadar z zelo posrečenim izborom 
pesmi in profesionalno pripravo zbora 
za nastop. Izvedbo projekta so podprli 
naši sponzorji, Občina Beltinci, pa tudi 
udeleženci s svojim samoprispevkom. 
Lujz je naše gostitelje – KPD Bazovica 
povabil v  Prekmurje, v našo občino, 
v Lipovce z besedami našega župana: 
»Pridite k nam, da vas prekmurska 
ravnica zapelje, da vas začara šum 
reke Mure in da se vaša duša odpočije 
ob gostoljubnosti prekmurskih 
ljudi.«  Mi, pevci in še kdo – pa gremo 
NAPREJ…k našim BREZ MEJ…Neka 
pesem poje: »V Reziji hiš je sto devet…«                         
Več slik na: www.lipovci.si.                                                                                                    

F2C                                                                                                                                    

Križem kapica na »potepu« po osnovnih šolah

Slovesni sprejemi v organizacijo RK 
ob 150-letnici slovenskega RK

V nedeljo, 8. maja, se je uradno 
pričel letošnji Teden Rdečega križa 
Slovenije in kot vemo, je bila v 
Gradacu v Beli krajini okrogla miza z 
naslovom »Povsod in za vsakogar. Že 
150 let !« V tem kraju je bila na tedaj 
osvobojenem slovenskem ozemlju 18. 
junija 1944 - v času 2. svetovne vojne 
- sklicana skupščina Rdečega križa 
Slovenije, ki jo je sklicalo predsedstvo 

Slovenskega narodnoosvobodilnega 
sveta v sodelovanju z Glavnim štabom 
narodnoosvobodilne vojske Slovenije.
Dan pred tem so štiri območna 
združenja Rdečega križa Slovenije v 
Pomurju (Gornja Radgona, Lendava, 
Ljutomer in Murska Sobota) pripravila 
priložnostno razstavo v galeriji Anteja 
Trstenjaka v Ljutomeru ter bogato 
kulturno prireditev v Kulturnem domu 
Ljutomer, ki se je je med ostalimi gosti 
udeležil tudi župan Občine Beltinci 
Milan Kerman.

Na prvi delovni dan v Tednu Rdečega 
križa Slovenije, 9. maja, pa je na 
Podružnični OŠ Dokležovje (šola sodi v 
okvir OŠ Bakovci, a teritorialno v Občino 
Beltinci) bila četverica učenk in učencev 
sprejetih v to najstarejšo humanitarno 
organizacijo na svetu. Sprejem je 
pripravila tamkajšnja razredničarka 
2. b razreda Sabina Rožman, v goste 
pa je prišel dolgoletni aktivist RK 
(spodaj podpisani!), ki je šolarkam in 
šolarjem vlogo in namen humanega 
poslanstva Rdečega križa približal v 
obliki zgodbice o Križem kapici. Novim 
mladim članom RK so bile podeljene 
izkaznice, Območno združenje Rdečega 
križa Slovenije v Murski Soboti pa 
je vsem učencem podarilo zloženko 
Križem kapica, balonček RK ter komplet 
šolskih barvic. Podoben obisk je bil isti 
dopoldan opravljen še v 2. a razredu na 
OŠ Bakovci.
Letošnje praznovanje Tedna Rdečega 
križa s posebno obeležitvijo je potekalo 
do 15. maja, sledil pa je sprejem mladih 
članov, kot tudi številna druženja 
prostovoljk in prostovoljcev RK ter 
predavanja.

Filip Matko Ficko

Novi mladi člani RKS POŠ Dokležovje

DRUŠTVA
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Peta razstava lipovskih vezilj
Nekaj dni pred pričetkom koledarske 
pomladi so lipovski vaški dom poleg 
cvetlic krasila tudi ročna dela lipovskih 
vezilj. 
V kratkem kulturnem programu, ki ga je 
povezovala Cvetka Rengeo, so nastopili: 
Tadej Kavaš, Moški pevski zbor Lipovci, 
Marija Jeneš in Jože Škafar. Razstavo je 
otvorila vodja vezilj Marija Stanko.
Letos so si obiskovalci razstave lahko 
ogledali ročna dela različnih tehnik: 
Hardanger, senčno šivanje, rišelje, 
polno šivanje, kvačkanje in pletenje. 
Lipovske vezilje se zahvaljujemo vsem, 
ki ste nam pomagali pri organizaciji 
in izvedbi razstave. Hvala tudi 
obiskovalcem tega dogodka, saj nam 
s svojo prisotnostjo dajete podporo 
in motivacijo za uspešno delo v 
prihodnosti.

Marija Stanko Lipovske vezilje smo svoje izdelke predstavile sovaščanom

Na kaj moramo biti pozorni, ko se odločamo za žival?
Ljudje že od nekdaj živimo z živalmi, 
radi jih imamo v svoji bližini, saj 
bogatijo naša življenja. Tudi živali se 
hitro prilagodijo in se navežejo na 
nas. A na žalost pride velikokrat do 
tega, da sobivanje živali in človeka 
ne funkcionira kot bi moralo, oz. se iz 
različnih razlogov preneha. Ta razhod 
je stresen tako za ljudi kot za živali. Da 
bi preprečili takšne stresne/žalostne 
zgodbe, je potrebno pred samo nabavo 
živali premisliti in izbrati takšno, ki 
je za nas najprimernejša. Vprašati se 
moramo, ali bomo lahko zadovoljili vse 
njene potrebe: po gibanju, hrani, vodi, 
družbi, socializaciji. 
V Pomurju je zelo velik problem 
predvsem z živalmi, ki jih zapustijo 
starejši ljudje, ki so zaradi bolezni 
morali v bolnišnico, dom za starejše 
ali pa so celo umrli. Sorodniki 
za njihove živali pogosto nočejo 
prevzeti skrbi, kljub temu, da 
podedujejo nepremičnino. Živali 
ostanejo pri hiši same, se jih  odpelje 
v zavetišče ali pa celo v oddaljen gozd, 
kjer so po večletni oskrbi kar naenkrat 
prepuščene same sebi. Živali, ki jih 
je doletela takšna kruta usoda (in to 
dvojna: najprej izguba skrbnika, nato  

doma, oz. celo življenja), so velikokrat 
še mlade, pred njimi je bilo še več let 
življenja. 
Kar je pomembno, ko si starejši človek 
nabavi žival je, da ima pred sabo 
dejstvo, da psi in mačke živijo od 10 do 
20 let. Prav tako imajo dolgo življenjsko 
dobo tudi druge živali, zato je veliko 
bolj odgovorno, da si namesto mlade 
živali nabavijo odraslo. Tudi sama skrb 
za mlado žival terja veliko več časa, 
energije in same moči, ki je starejši 
mnogokrat ne zmorejo. Iz teh  razlogov  
je veliko psov zaprtih v boksih ali 
priklenjenih na verigo, ker jih lastniki 
ne obvladajo. Je pa to velika škoda za 
lastnika, ki od takšne živali ne dobi 
nobenega veselja, in kruta usoda za 

psa, ki je obsojen na osamljeno življenje 
brez gibanja. Zato pozivamo vse 
starejše in tiste, ki bi starejšim želeli 
priskrbeti živalsko družbo, da si 
nabavite odraslega psa ali mačko iz 
zavetišča. Lahko pokličete tudi nas. 
Na ta način živali polepšate zadnjih 
nekaj let njenega življenja. Predvsem 
naj bo žival manjša, da bo sobivaa z 
vami in vam bo prijetna družba.  Če 
pa bi imeli mačko za izključno notranje 
bivanje, je pomembno, da si nabavite 
dve in jima tako omogočite druženje in 
stik z isto vrsto. 
Preden si nabavimo žival, pa se 
prepričajmo, da ji lahko nudimo takšne 
življenjske pogoje, da ji bomo življenje 
polepšali:Imam dovolj denarja za 
primerno oskrbo? Imam dovolj časa in 
volje za vzgojo in socializacijo? Lahko 
živali omogočim dovolj gibanja? Sem 
pripravljen in zmožen za njo poskrbeti 
ves čas njenega življenja? Šele, ko na 
ta vprašanja odgovorimo pritrdilno, 
začnemo z iskanjem živali, ki je za nas 
najprimernejša. 

Ana Žnidarič
članica Društva za zaščito živali 

Pomurja

DRUŠTVA
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Minikronometer 2016
Kolesarski klub TIM MLIN Beltinci 
je pripravil že 8. prireditev, 
Minikronometer. Ime minikronometer 
je izpeljanka iz besede kronometer, 
kar sicer pomeni vožnja na čas. KK TIM 
MLIN je ob sami prireditvi Beltinski 
kronometer namreč začel organizirati 
tudi prireditev za otroke, zato smo jo 
poimenovali Minikronometer, kjer pa 
čas vožnje ni pomemben, temveč samo 
sodelovanje in dobra volja. Zmagovalci 
so seveda vsi. 

Na prireditvi so sodelovali: Vrtec 
Beltinci, SPV Beltinci, PGD Beltinci, 
Policija, društvo »Dimek” in TD Beltinci. 
Prireditev se je dobro uveljavila v 
domačem okolju in privablja predšolske 
otroke z vseh krajev občine Beltinci. 
Nekoliko starejši otroci so se lahko 
pomerili na posebnem poligonu, ki ga 
je pripravil Svet za prevetivo in varnost 
Občine Beltinci (SPV). Sodelovanje 
z Vrtcem Beltinci in SPV Beltinci 
je vzorno, planiramo pa, da bomo 

Labda Beltinci tudi skozi poletje

Vroči poletni dnevi in z njimi povezane 
poletne aktivnosti so pred vrati, to pa 
je tudi čas, ko na LABDA Beach cent-
ru oživijo igrišča za odbojko na mivki, 
badminton in balinanje. V društvu Lab-
da že nekaj let skrbimo za to, da so ig-
rišča v dobri kondiciji in okolica ureje-
na, saj smo prepričanja, da si böltinski 
park zasluži tako podobo.

Da ne prihaja do neljubih zapletov 
in čakanja, smo vzpostavili sistem 
rezervacij igrišč. Igrišče si lahko rezer-
virate v Fb skupini LABDA Beach center, 
koledar zasedenosti pa lahko preverite 
na naši internetni strani www.labda.si. 
Na voljo so tudi žoge in vsi ostali šport-
ni rekviziti.
LABDA  beach center je prostor, namen-

jen vsem genaracijam, zato se trudimo 
organizirati dogodke, na katerih druži-
mo različne generacije. “Tak kak je inda 
tou bilo v parke.”
Že tretje leto zapored organiziramo 
rekreativno ligo v odbojki na mivki 
LABDA liga 2016. Liga je namenjena 
druženju ljubiteljem odbojke na mivki 
vseh starosti.
Če se malo pohvalimo, lahko rečemo, da 
LABDA liga iz leta  v leto raste, pridobi-
va na kvaliteti in je vse bolj prepoznav-
na. Letos v ligi sodeluje 12 moških in 
9 ženskih parov iz celotne vzhodne 
Slovenije. Najboljših osem ekip iz vsake 
konkurence se bo pomerilo za pokale 
in prestiž na finalnem turninu LAB-
DA Liga 2016, ki se bo odvijal petega 
in šestega avgusta na igriščih LABDA 
Beach centra v böltinskon parki. Lahko 
vam zagotovimo dobro odbojko in za-
nimiv spremljevalni program.
Poskrbeli smo tudi, da našim najm-
lajšim čez poletje ne bo dolgčas. Pod 
vodstvom Alenke Balažic, diplomirane 
vzgojiteljice z večletnimi izkušnjami z 
delom z otroki, bomo dvakrat mesečno 
organizirali Labdine gozdne urice. Na-
menjene bodo otrokom med tretjim 
in devetim letom starosti in njihovim 
staršem, saj gre za preplet pravljičnega 
sveta in športnih aktivnosti za otroke.
 

Marko Makovec
Društvo LABDA Beltinci

Prvi se je na progo podal klovn  
Toni Makaroni

DRUŠTVA / ŠPORT



Mali rijtar - junij 2016 47

prireditev naslednje leto še nadgradili 
in popestrili.
Ob pomoči predstavnikov Policije so 
pred začetkom spretnostne vožnje 
prisotnim in otrokom podali navodila 
glede pravilne uporabe varnostne 
opreme ter obrazložili njen namen. 
Pri tem so se naučili tudi pomena 
in delovanja določene prometne 
signalizacije. Turistično društvo 
Beltinci je poskrbelo za slastne langaše, 

“Dimeki” so nas počastili s promocijsko 
vožnjo, domači gasilci pa so otrokom 
razkazali gasilsko vozilo in opremo. Za 
dobro vzdušje otrok pa je skrbel zdaj 
že maskota prireditve, navihani klovn 
Toni Makaroni.

Leon Mihalič

Vsak otrok je prejel medaljo in darilo

Pomurska liga v elektronskem pikadu
Končalo se je tekmovanje v pomurski pikado ligi za sezono 2015/16. V njej je letos sodelovalo 14 ekip, od tega 7 iz naše občine. 
Prvaki so  postali igralci ekipe Maži bar iz Ižakovcev.
Lestvice po skupinah in rezultati razigravanja:
SKUPINA A:

ekipa tekem zmage porazi igre seti točke
1. ŠD DOKLEŽOVJE (Dokležovje) 12 12 0  202 : 98 447 : 267 24
2. LEONA (Ljutomer) 12 7 5  167 : 133 401 : 334 14
3. ŠPICA (Dokležovje) 12 7 5  162 : 138 380 : 341 14
4. AC KUHAR (Bakovci) 12 6 6 148 : 152 369 : 365 12
5. BAR TIFFANY (Črenšovci) 12 5 7 145 : 155 353 : 376 10
6. KOCKA BAR (Renkovci) 12 3 9 120 : 180 308 : 421 6
7. BAR MOKOŠ (Bakovci) 12 2 10 106 : 194 287 : 440 4

SKUPINA B:
ekipa tekem zmage porazi igre seti točke

1. PICOLO (Melinci) 12 10 2 210 : 90 461 : 261 20
2. TEAM MAŽI BAR (Ižakovci) 12 10 2 189 : 111 435 : 302 20
3. KOUVRANE (Filovci) 12 8 4 164 : 136 391 : 342 16
4. ČARNE VRANE 1 (Ižakovci) 12 7 5 155 : 145 377 : 356 14
5. ČARNE VRANE 2 (Ižakovci) 12 4 8 126 : 174 349 : 399 8
6. DON MATIJA (Bogojina) 12 3 9 110 : 190 286 : 448 6
7. PAJDAŠJE (Dokležovje) 12 0 12 96 : 204 263 : 454 0

RAZIGRAVANJE
Za 1.mesto

Prva tekma Druga tekma
TEAM MAŽI BAR PICOLO 22 : 3 11 : 14

Za 3.mesto
ŠD DOKLEŽOVJE LEONA 12 : 13 17 : 8

polfinale
TEAM MAŽI BAR ŠD DOKLEŽOVJE 19 : 6 11 : 14

PICOLO LEONA 14 : 11 20 : 5
Za 5.mesto

KOUVRANE ŠPICA 15 : 10 12 : 13
Za 7.mesto

ČARNE VRANE 1 AC KUHAR 11 : 14 16 : 9
Za 9.mesto

BAR TIFFANY ČARNE VRANE 2 10 : 15 25 : 0
Za 11.mesto

KOCKA BAR DON MATIJA 13 : 12  13 : 12
Za 13.mesto

PAJDAŠJE BAR MOKOŠ 13 : 12 13 : 12

ŠPORT
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12. Vaški turnir  v pikadu  2016 
Pikado klub ŠD Dokležovje je v 
sodelovanju s KS Dokležovje organiziral 
že 12. tradicionalni Vaški turnir v 
pikadu za pokal KS Dokležovje. V štirih 
kategorijah se je pomerilo 26 igralcev 
in igralk. Ob prijetnem druženju, 
začinjenim s tekmovalnim nabojem, so 
bili doseženi sledeči rezultati:

Otroci – tekmovali so v igri Highscore:
1. Sandi Špilak
2. Luka Plej
3. Sara Farič
4. Jan Špilak

Moški – 301 Duble Out:
1. Zoran Špilak
2. Sašo Tkalec
3. Tadej Antonič
4. Matjaž Györek

Ženske – 301 Master Out:
1. Alja Balažic
2. Mateja Farič
3. Suzana Škraban
4. Antonija Arvaj

Dvojice – 501 Master Out:
1. Sašo Tkalec in Tadej Antonič
2. Sašo Škraban in Rok Jerič
3. Matjaž Györek in Silvo Antolin

Matjaž Györek

Ekipa Team Maži bara je bila kot prvak 
organizator zaključnega turnirja za 
sezono 2015/16. V dvorani vaškega 
doma v Ižakovcih se je pomerilo 53 
igralcev in igralk, rezultati pa so bili 
sledeči:

Moški: 
1.Tadej Antonič (Špica)
2. Martin Van (Leona)
3. Miha Topolnik (Team Maži bar)

Ženske:
1. Monika Jerebic (Team Maži bar)
2. Alenka Telkeš (Team Maži bar)
3. Nina Tivadar (Špica)

Dvojice:
1. Martin Van (Leona) in Tadej Poredoš 
(Čarne Vrane 1)
2. Sašo Škraban (Špica) in Denis Šalika 
(Team Maži bar)
3. Dijak Bajič (ŠD Dokležovje) in Franc 
Fodor (Kocka bar) 

Matjaž Györek

Ekipa Tim Maži Bar

Najboljši na vasi

ŠPORT
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Pikado od tu in tam
V Ivanjkovcih je bilo odigrano 14. 
mladinsko državno prvenstvo v 
elektronskem pikadu. V več kategorijah 
se je pomerilo 109 tekmovalcev iz 
cele Slovenije. Udeležilo se ga je tudi 
nekaj igralcev in igralk iz naše občine. 
V ekipni in posamični konkurenci se je 
ekipi Pikado kluba ŠD Dokležovje za las 
izmuznil naslov državnih prvakov.

Rezultati:
MLADINCI EKIPNO (do 21 let):   
2. mesto ŠD Dokležovje

KADETI POSAMEZNO (do 18 let):  
2. mesto Alfonz Muhič (Dokležovje)

MLADINCI POSAMEZNO (do 21 let):  
4. mesto Martin Horvat  (Dokležovje)

KADETINJE POSAMEZNO (do 18 let): 
3. mesto Nina Tivadar (Dokležovje)
4. mesto Hana Škafar (Ižakovci)

V Mariboru je bilo odigrano državno 
prvenstvo v klasičnem pikadu – Steel 
Dart, kjer je velik uspeh dosegla Mojca 
Škafar iz Ižakovcev, ki je v ženski 
konkurenci povozila vso konkurenco in 
osvojila naslov državne prvekinje!

V Ljubljani je bilo odigrano Univerzitetno 
prvenstvo v elektronskem pikadu, ki 
so se ga lahko udeležili študentje in 
zaposleni na ljubljanskih univerzah. 
Največ znanja je pokazal Denis Hamler 
iz Dokležovja in osvojil naslov prvaka 
za leto 2016.

V Poreču na Hrvaškem je bilo odigrano 
evropsko prvenstvo v elektronskem 
pikadu. Barve naše reprezentance 
sta uspešno zastopala Tadej Antonič 
iz Dokležovje in Monika Jerebic iz 
Ižakovcev.

Matjaž Györek

Državna prvakinja v klasičnem pikadu 
Mojca Škafar iz Ižakovec

ŠPORT
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11. Pohod po Ferijevi poti
V soboto, 4. 6. 2016, je v organizaciji 
Športne zveze Beltinci in Planinskega 
društva Matica potekal že 11. Pohod 
po Ferijevi poti. V spomin na Ferija 
Maučeca, nekdanjega izvrstnega 
nogometaša, športnega delavca in 
novinarja se je v športnem parku 
Beltinci zbralo preko 50 pohodnikov.

Na začetku pohoda sta udeležence 
nagovorila predsednik ŠZ Beltinci 
Andrej Pozderec, župan Milan Kerman  
in vodja pohoda Jože Ružič. Podali so se 
po Ferijevi priljubljeni poti od Beltinec 
do Lipovec in Gančan ter nazaj v 
Beltince. Dolžina poti je približno 8 km.

Po zaključku pohoda so se udeleženci v 
beltinskem športnem parku okrepčali 
s hrano in pijačo, na koncu pa sta Jože 
Ružič in Ferijev sin Marjan položila 
šopek in prižgala sveči na grob 
pokojnega Ferija.

Mini olimpijada v Beltincih
V sredo, 25. maja 2016, je Športna 
zveza Beltinci organizirala 
tradicionalno športno prireditev 
za najmlajše – Mini olimpijado. V 
Športnem parku Beltinci se je v lepem 
sončnem dopoldnevu zbralo več kot 

100 otrok iz vseh enot vrtcev beltinske 
občine, ki so jih spremljali njihovi 
vzgojitelji in vzgojiteljice. Prireditev 
je vodil predsednik ŠZ Beltinci Andrej 
Pozderec. 

PROGRAM MINI OLIMPIJADE 2016:
Sreda, 25. 5. 2016
- prihod otrok iz vrtcev občine Beltinci 
do 9.00 ure, avtobusni prevozi
- otvoritev Mini olimpijade med 9.00 in 
9.15
- pričetek iger ob 9.15
- konec iger ob 11.15
- podelitev priznanj do 11.30
- razvoz otrok ob 11.30 s šolskimi 
avtobusi

Otroci so tekmovali v osmih različnih 
zabavnih športnih igrah, ki so jih 
pripravili njihovi vzgojitelji. Vsi, ki smo 
se zbrali v športnem parku, smo uživali 
v napetih in zabavnih igrah, najbolj pa 
otroci. Po končanem tekmovanju je 
navzoče nagovoril podžupan občine 
Beltinci Roman Činč in ravnateljica 
vrtca in  skupaj s predsednikom ŠZ 
so podelili pokale in darilca vsem 
udeležencem Mini olimpijade.

                      
  Predsednik ŠZ Beltinci        

Andrej Pozderec

Pohodniki so se tudi letos poklonili spominu na izvrstnega  
športnika in novinarja Ferija Maučeca

Na miniolimpijadi je bilo zelo živahno in v olimpijskem duhu

ŠPORT
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Pira          česen
PIRA je prastara zvrst pšenice. Glede na 
to, da jo prištevamo med prvotna žita in 
da ima veliko pozitivnih učinkov na telo, 
ni presenetljivo, da v gonji za zdravim 
življenjem zdaj končno iščemo tudi 
njeno pomoč. Čeprav o njeni uporabi 
pričajo zapisi, stari tudi do devet tisoč 
let, je postala stalna spremljevalka 
Evropejcev »šele« v bronasti dobi, 
danes pa mnogim lajša življenje s svojo 
bogato vsebnostjo nujno potrebnih 
sestavin. Minerali in vitamini, ki se 
skrivajo v njeni notranjosti, pomagajo 
telesu ohranjati in vzdrževati zdravje. 
Vsebuje ogljikove hidrate, maščobe 
omega-3, fosfor, železo, magnezij, 
mangan, vitamini A, B, D, E in številne 
vlaknine. Kuhana in namočena zrna 
izločajo sluz, ki je zelo dobra za 
razstrupljanje telesa. Poleg tega, da 
je zelo znana žitarica, ki uravnava 
stopnjo sladkorja v krvi, povzroča 
občutek sreče, pomaga pri nespečnosti, 
zmanjšuje stres in še bi lahko naštevali. 
Je pa tudi iskana žitarica v prehrani. 
(www.bodieko.si). 
Sama zelo rada kuham, pečem in pišem 
svoje recepte, ki jih zbiram in po njih 
»čaram domače dobrote«, ki jih moja 
družina potem z velikim veseljem tudi 
poskuša. Vemo tudi, da je česen naravni 

antibiotik in bi ga v prehrano morali 
vključevati pogosteje. Njegovi pozitivni 
učinki so vsem zelo dobro znani, zato 
se ne bi ponavljala. Tukaj pa sem za Vas 
pripravila odličen recept za popestritev 
prehrane, v katerem »nastopata« pira 
in česen:

Potrebujemo:
okrog 30-40 dag pirine moke

polovica kvasa (Fala),
polovico zelo majhne žličke sladkorja,

mleko,
sol (ščepec in pol),

česen (sesekljan) sveži,
maslo,

peteršilj, rožmarin, bazilika (po želji).

Moko vsujemo v posodo. Kvas 
vzhajamo v mlačnem mleku (majhna 
količina), kateremu smo prej dodali 

malo sladkorja, da kvas lepo naraste.
V moko naredimo jamico in vzhajan 
kvas vlijemo vanjo. Sol nanesemo na 
rob moke, da ne pride v direkten stik s 
kvasom. 
Z ostalim mlekom omesimo lepo, 
gladko testo. Količino mleka dodamo 
po občutku, da se lepo omesi – testo ne 
sme biti pretrdo. 
Pustimo počivati, da lepo naraste, 
potem ga razvaljamo na prst debelo.
Česen sesekljamo in ga zmešamo z 
zelišči (peteršilj, rožmarin, bazilika...po 
želji).
 Mešanico posujemo po testu in nanj 
naribamo maslo – če je zelo hladno, se 
bo maslo lažje ribalo.
Pečemo v pečici pri 180 stopinjah. 
Peko spremljamo. Ko je testo lepo 
rjavo, ga vzamemo iz pečice. Jed je 
najboljša, če je mlačna.

Namig: začimbe lahko omesite v 
testo (ko je vzhajano), potem pustite 
še malo počivati in na koncu na vrh 
dodate le česen ter naribano maslo.

Okusno in zdravo!
Dober tek!

Maja Bežan

ZDRAVJE
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Blago in izdelava oblek ( 2 )
(PRIHODNJIČ:  KAKO SO SE OBLAČILI 
OTROCI)

V zadnji četrtini 19. stoletja so še,  kot 
piše dr. Makarovičeva, v Beltincih in 
okolici na vsaki kmetiji pridelovali lan 
in ponekod tudi konopljo, surovini za 
izdelovanje domačega platna. Tkali so 
ga domači tkalci.
Je pa tkanje iz domačega platna že 
zamiralo. Za pražnjo in zlasti za poročno 
moško in žensko obleko je namreč 
že proti koncu 19. stoletja prevladalo 
industrijsko izdelano blago. Zamiranje 
starejše, iz domačega platna krojene 
noše, pa je trajalo več desetletij. Tako 
so se nekateri starejši moški in ženske 
še po prvi svetovni vojni in redki še 
pred drugo svetovno vojno nosili po 
domače, po starinsko. » Po starinsko, 
v belo, so se oblačili v Lipovcih Ivan 
Vučko, Bašev Ivan, Draš in Ivan Furjan, 
Martin in Štefan Barbačof pa sta nosila 
breguše na brnje, robačo, pruslek, šforc 
in kranščak najdlje, vse do 2. svetovne 
vojne.
Med drugo svetovno vojno, ko je 
primanjkovalo  blaga, je še prenekateri 

domačin nosil obleko iz domačega 
platna. Razlika s preteklostjo je bila v 
tem, da so ženske tedaj večinoma že 

pobarvale platno, na  primer za moške 
hlače in jopiče  modro  in zeleno, za 
ženske obleke pa v rdečo barvo.Po 
redkih ohranjenih fotografijah izpred 
prve svetovne vojne lahko sklepamo, 
da je bila pražnja moška in deloma 
tudi ženska obleka, svetešnji gvant, 
iz kupljenega temnejšega, po vsej 
verjetnosti iz volnenega blaga, vunatna. 
Za delovna moška in ženska oblačila, 
vsakdanešnji gvant, pa je bilo vsaj 
že pred prvo svetovno vojno najbolj 
splošno v uporabi bombažno blago, 
cajg, za moške in tiskanina, druk, za 
ženske obleke. 
» Vse je bilo drukano, janka, reklin, 
fortoj.«  Pozimi so ženske nosile obleko 
iz barhenta, poratno ali iz flanele. 
Takšna so bila tudi zimska spodnja 
krila, nedeljska pa iz tankega domačega 
platna ali bombaža, belega perkala. 
Tudi pražnje moške srajce so bile iz 
perkala. Med svetovnima vojnama 
so se že uveljavile delovne zimske 
srajce, navadno iz vzorčaste flanele ali 
barhenta. 
Nekatere ženske so v letih po 2. 
svetovni vojni, ko je primanjkovalo 

Zahvala Melinčarjev Heleni Szomi – Iloni

Leta 1994 se je Ilona s sinom in 
partnerjem iz Radmožanec priselila na 
Melince. Že kot učiteljica razrednega 
pouka na genterovski šoli je bila zelo 
dejavna na raznih področjih. Tako 
se je tudi v naši vasi hitro vključila v 
Društvo upokojencev in Turistično 
društvo Brod Melinci. Pri društvu 

upokojencev je vodila folklorno, pevsko 
in instrumentalno skupino, ki je igrala 
na domača orodja. Bila je moderatorka 
številnih prireditev ter nas vodila na 
izlete. Nekaj časa je delovala tudi v 
upravnem odboru DU. 
Pri Turističnem društvu Brod Melinci 
je bila zelo dejavna in nenadomestljiva 
pri vodenju Ciglarskih dnevov, na 
delavnicah vezenja in pletenja, 
velikonočnih delavnicah (barvanje 
pirhov, izdelovanje aranžmajev) ter 
razstavah, kjer se je še posebej izkazala 
s svojo domiselnostjo. Sodelovala je na 
pohodih, očiščevalnih akcijah in drugih 
aktivnostih v Ciglarskem naselju ter 
nas vedno spodbujala k nadaljevanju 
dela.
Posebej smo hvaležni in ponosni na 
projekt Turističnega društva Brod 
Melinci »Od zrna do kruha«, ki ga je 

vodila v letih 2006 – 2007 in v okviru 
katerega je bil posnet tudi dvd zapis. 
Idejna zasnova, ki jo je realizirala 
skupaj s člani društva, je nastala ravno 
pri naši Iloni. V času projekta smo se 
veliko družili in pri tem ohranjali stare 
običaje.
V imenu društev, v katerih je bila 
aktivna in v imenu vseh njenih 
melinčkih prijateljev se gospe Szomi, 
naši dragi Iloni, iskreno zahvaljujem. 
Upam in želim pa si, da prijateljske 
vezi, stkane tekom našega skupnega 
delovanja, ostanejo čvrste in da se 
bomo še mnogokrat videvali ter družili 
na naših in njenih Melincih.

Štefan Petek
Melinci

Elegantno oblečena zakonca krojaški 
mojster Matija Slavic in žena šivilja 

    Ana Slavic, Lipovci leta 1930.  
Last Milice Šadl,  Beltinci

OD NAŠIH BRALCEV
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blaga, nosile plašče, narejene iz kakšne 
odeje. » Prvi plašč sem dobila leta 1948, 
pri devetnajstih letih, narejen je bil iz 
bledo sivega ginja.« 
Obleke in obutev so delali večinoma 
domači oblačilni obrtniki še po drugi 
svetovni vojni, ko se je uveljavljala tudi 
konfekcija. V zadnjih letih je zasebna 
oblačilna obrt skoraj zamrla. 
Moška in nekatera ženska oblačila so 
šivali izučeni domači  krojači in izučene 
ali priučene šivilje. V matičnih  knjigah 
19. stoletja so od oblačilnih obrtnikov 
omenjeni predvsem krojači, med 
njimi 20. marca leta 1833 Janez Mihol, 
Lipovci 33, 11. februarja leta 1855 Janez 
Kolar, Beltinci 38, Jožef Pieslinger, ki se 
je istega leta 18. septembra priženil 
v Beltince, 25. septembra leta 1857 
Martin Grussskovnjak, Beltinci 57, 12. 

julija leta 1888 Štefan Čačovič, Beltinci 
42, 13. julija Janez Vohar, Beltinci 170. 
Že pred prvo svetovno vojno je v 
Beltincih šival krojač Franc Novak, 
čigar oče Janez Novak je bil prav tako 
krojač. Pri Francu se je izučil za krojača 
Matija Slavic, ki je nekaj časa šival tudi v 
Gradcu. Po poroki leta 1920 je še nekaj 
časa delal v Beltincih, potem pa se je 
preselil v Lipovce, kjer je šival še okrog 
leta 1970 v globoki starosti.  
Šival je moško in žensko obleko in 
predvsem duhovniške talarje, ki so 
jih naročali iz celotnega slovenskega 
ozemlja.
Okrog leta 1923 je bilo treba odšteti za 
delo moških pražnjih hlač 30 dinarjev, 
za kompletno moško obleko pa 150 
dinarjev.  
Prav tako kot krojačev se spominjajo  

starejši ljudje tudi šivilj. Tako je v 
Lipovcih šivala ženska oblačila Marija 
Reberčeva še med svetovnima  vojnama. 
Zlasti platneno obleko so ženske same 
šivale. »Včasih so rekli, da mora vsaka 
sneja znati zašiti moško robačo in lače. 
V času po prvi svetovni vojni so same 
šivale različna platnena oblačila le še 
prizadevnejše in  revnejše ženske. Vsaj 
še ob koncu dvajsetih let so se tudi 
nekateri tukajšnji starši zavedali, kako 
pomembno je , da ženska pozna osnove 
šivanja in krojenja. Zato so svojim 
hčeram omogočili, da so obiskovale 
Singerjeve šiviljske in druge tečaje 
ročnega dela.

Tone Štefanec

Melinčki globetroter v Egiptu
O Egiptu sem prvič slišal kot otrok, 
ko mi je mama pripovedovala, da 
sta sveta Jožef in Marija morala 
emigrirati iz Palestine v Egipt, da sta 
rešila življenje svojemu sinčku Jezusu 
pred hudobnim Herodom (...tako 
kot še dandanes ljudje bežijo pred 
vojnami in hudimi vladarji...). Kasneje 
so nam v šolah učitelji nekaj govorili 
o visoki kulturi starih Egipčanov, o 
njihovih vladarjih faraonih, o njihovih 
veličastnih grobnicah, imenovanih 
piramide, v katere so jih zapirali 
za posmrtno življenje...  Takrat se 
mi je zdel Egipt bajeslovna in zame 
nedosegljiva dežela.  Toda napredek 
tehnike, s pomočjo katere lahko 
človek v enem dnevu obkroži Zemljo, 
predvsem pa po zaslugi mojega sina 
Milana, je Egipt postal zame dosegljiv.
Od leta 1999 sva s starejšim 
sinom Damjanom, ki proučuje 
mikroorganizme, skoraj vsako leto 
“odkrivala” jugovzhodni del ZDA. 
Z Milanom pa sva v letih 2009 do 
2012, ko je on poučeval na francoski 
gimnaziji v Portlandu,  ‘raziskovala’ 
pacifiško stran ZDA, še posebno 
zvezno državo Oregon, kjer je veliko 
sadovnjakov in gozdov, pa tudi 

ognjenik sv. Helene je tam blizu.  V 
šolskem letu 2012/2013 pa je Milan 
poučeval na francoski šoli v Bombaju 
(Mumbaj). Med zimskimi počitnicami 
(februarja, ko je tam poletna 
vročina), ko sem ga tam obiskal, sva 
si izposodila večje motorno kolo ter z 
njim prekrižarila velik del južne Indije 
ter občudovala plantaže riža, čaja in 

raznih začimb.  Ob robovih gozdov pa 
sva opazovala v naravi živeče slone, 
opice, divje prašiče in druge živali. 
Vmes sva pogosto srečevala – za njih 
svete, za nas pa navadne krave, ki so 
jim vsi spoštljivo dajali prednost.  

Sicer sem o tem več napisal v prejšnjih 
Zbornikih LIKUSa...

OD NAŠIH BRALCEV

Na mostu Kasr  čez reko Nil
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Po dveh letih bivanja in dela v 
Sloveniji je konec avgusta 2015 Milan 
odpotoval za eno leto v Egipt, kamor 
me je prav tako povabil na obisk.  Za 
potovanje sem izbral mesec januar, 
ko je v Evropi zima. Vendar v Egiptu 
nisem občutil afriške vročine. Le za 
par stopinj je bilo manj hladno, kot v 
istem času v Franciji ali v Sloveniji. 
Egipt je država z najstarejšo 
civilizacijo ter najdaljšo zgodovino, 
ki je za človeštvo tako pomembna, 
da se je razvila posebna znanost, 
imenovana egiptologija. Ne bom 
našteval podrobnosti in ponavljal to, 
kar je gotovo vsak izmed nas slišal 
v šoli ali v kakšnih zgodovinskih 
reportažah na televiziji.  

Samo kratek povzetek: 
Egipt meri okrog en milijon kvadratnih 
kilometrov. Obdelovalne zemlje je 
samo 35.600 km2, od tega 23.000 
km2 v delti reke Nil ter v 2 do 20 km 
širokem pasu ob Nilu, ki je v Egiptu 
dolg 1.200 km. Manjše obdelovalne 
površine so še v puščavskih oazah, 
kjer največ pridelujejo dateljne. 
Doslej znana civilizacija Egipta sega 
do 3.200 let pred Kr. Okrog leta 
3.000 p.n.št. naj bi legendarni kralj 
Škorpion, po imenu Menes ali Narmer 

(zgodovinarji še niso dognali, če gre 
za isto osebo ali za dve različni), ki je 
združil ljudstva, živeča ob spodnjen 
delu Nila, v eno državo ter ustanovil 
prvo dinastijo faraonov (kraljev). 
Temu je sledilo nekaj nad 30 različnih 
dinastij, vendar se je ta oblika 
vladavine ohranila kar tri tisočletja. 
V tej dobi je Egiptu vladal tudi kralj 
Pepi II., ki je imel  najdaljšo vladarsko 
dobo. Oblast je prevzel, ko je bil star 6 
let in jo ohranil kar 94 let. 

Leta 528 pred Kr. so Egipt osvojili 
Perzijci in ga za skoraj 200 let 
priključili k svojemu imperiju. 

Leta 336 se je ‘pojavil’ genialni 
Alexander Veliki, ki je bil kot sin 
grško-makedonskega kralja Filipa 
II. Aristotelov učenec. Na svojem 
slavnem bojnem pohodu je Alexader 
premagal Perzijce, nato pa  zasedel 
vso jugozahodno Azijo vse do 
Indije. Osvojil oz. osvobodil je tudi 
Egipt. Na ta osvajalni pohod je 
razen vojščakov povedel tudi razne 
strokovnjeke (inženirje, obrtnike...), 
ki so med drugim ustanovili kar 
34 mest z imenom Aleksandrija. 
Najznamenitejša med njimi je seveda 

egipčanska Aleksandija (ust. leta 331 
pred Kr.), katere število prebivalcev 
je že v prvih dveh stoletjih naraslo 
na tristo tisoč. To  mesto ob 
Sredozemskem morju je kmalu 
postalo največje pristanišče ter 
kulturno in trgovsko središče. Razen 
dodatne civilizacije in grške kulture, 
so Grki Egiptu prinesli tudi svojo 
vladarsko dinastijo Ptolemej Lagides. 
Ti so Egiptu vladali tri stoletja in mu v 
tem času ne le  vrnili nekdanji ugled, 
ampak ga celo povečali. 

Leta 31 pred Kristusom so Egipt 
zasedli Rimljani, ko je tu bila na 
oblasti lepa Kleopatra VII. Ta se je, 
razen vladarskih poslov z rimskimi 
cesarji, zapletla tudi v ljubezenske 
odnose. Najprej je podlegla Cezarju,  
nato pa Marku-Antoniju. Ko bi se 
morala podvreči tretjemu Rimljanu, 
Oktavijanu, je rajši storila samomor. S 
tem se je faraonska zgodovina Egipta 
končala. Za tem je bil Egipt štiri 
stoletja  rimska provinca.  Po razpadu 
rimskega imperija pa je bil dobro 
stoletje pod vplivom Bizanca. 

Leta 642 so Egipt osvojili Arabci 
ter Egipčanom prinesli svoj arabski 
jezik, ki je od leta 799 edini uradni 
jezik Egipta. S tem je Egipt izgubil 
svojo prvotno identiteto in Egipčani 
so postali Arabci.  Stari grško-
egipčanski jezik se je delno ohranil 
le še v liturgiji krščanske verske 
skupnosti Koptov, ki predstavljajo 
le še okrog 10% Egipčanov. Velika 
večina je muslimanske vere. Posebno 
med mladimi in tudi med starejšimi 
intelektualci pa je vse več takih, ki 
namesto pripadnosti veri, ki ljudi 
razdvaja, rajši poudarjajo univerzalne 
vrednote, kot so poštenost, 
pravičnost, resnicoljubnost, strpnost, 
ljubezen...  V glavnem v Egiptu vlada 
ideološka strpnost. Občasno pa se še 
pojavijo fanatiki, ki menijo, da bog 
pripada njihovi veri in da potrebuje 
neko (materialno) kraljestvo na 
Zemlji. 

Pred mošejo Mohameda Alija na trdnjavi nad Kairom

OD NAŠIH BRALCEV
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V zadnjih 35-ih letih se je število 
prebivalcev Egipta podvojilo in jih je 
zdaj okrog 90 milijonov. 

Egipčani se oblačijo zelo različno, zlast 
ženske. Nekatere so skoraj popolnoma 
zakrite, druge pa sproščeno, a brez 
mini-krila, poudarjajo svoje ženske 
čare. Nikjer nisem opazil, da bi se kdo 
zaradi tega zgražal.  Včasih ima človek 
občutek, da so ženske zapostavljene, 
posebno v državni upravi. Toda, kjer 
ženske niso enakopravne moškim, 
imajo prednost... V javnih prevoznih 
sredstvih sem pogosto opazil, da so 
fantje oz. moški vstali in dali prostor 
ženskam. 

Človek ima vtis, da so sedanje 
razmere v Egiptu podobne razmeram 
v povojnih socialističnih državah. 
V mestih so individualne ali celo 
razkošne hiše redkost. Šolstvo in 
zdravstvo sta brezplačna. Na splošno 
so ljudje do tujcev nekoliko zadržani, 
vendar ustrežljivi. Večje trgovine so 
urejene kot v Evropi - z oznako cene 
in izvorom blaga. Je pa zato nekoliko 
dražje. V manjših in obcestnih 
trgovinah, ki jih je še precej,  pa je 
treba barantati... Po mestih je zelo 
opazno pomanjkanje čistoče in reda. 
Posode za smeti so zelo redke in 
vedno prepolne, zato pa je več smeti in 
raznih odpadkov po cestah, pločnikih, 
parkih... Za ogled lepo urejenih 
parkov je treba plačati vstopnino, ki 
je sicer zmerna.  Nekdanji predsednik 
Naser, ki je islamske skrajneže držal 
v šahu in je bil Titov sodelavec v 
družbi neuvrščenih držav, je še vedno 
zelo priljubljen. Ko sem starejšemu 
redarju omenil, da sem Naserja v 
Ljubljani, na razdalji pet metrov videl 
osebno, mi je stisnil roko.

Za turiste je vsekakor zelo važen 
obisk kairskih muzejev, kjer so vidni 
pravi zakladi arheologije. 35 km 
jugozahodno od Kaira je arheološki 
kraj Sakkara, v čigar bližini je 
Džoserjeva piramida, ki je gotovo 
najstarejša stavba na svetu, ki je bila 

zgrajena s človeškimi rokami. Tu so 
tudi razvaline mesta Memfis, ki je bilo 
prvo glavno mesto antičnega Egipta. 
Na levem bregu Nila je predmestje 
Kaira, ki se imenuje Giza. Med Gizo in 
Libijsko puščavo je cela vrsta piramid, 
med katerimi so, ena poleg druge, 
Keopsova (visoka 145 m, vznožne 
stranice pa merijo 233 m), Kefrenova 
in Mikerinosova. Pred njimi ležijo 
znamenita sfinga in druge grobnice. 
Tu blizu je tudi muzej v katerem je 
‘barka’, s katero so iz okolice Luksorja 
(750 km od Kaira) po Nilu vozili 
2.500 kg težke bloke, s katerimi so 
gradili piramide.  

Aleksandrija, ki je 220 km severno od 
Kaira, je polna muzejev, spomenikov 
in drugih arheoloških objektov, 
predvsem iz ptolenejsko-grške 
ter rimske dobe. Morda jih je celo 
preveč... Skoraj sredi mesta se nahaja 
zanemarjen velik rimski amfiteater. 
Sicer je ograjen, vendar ‘neotesanci’ 
čez žično ograjo odmetavajo razne 
odpadke in izgleda, kot da je javno 
smetišče. V naši mladi (napram 
Egiptu) Evropi  bi tak objekt skrbno 
vzdrževali in ogradili ter ga za denar 
razkazovali turistom.  V Aleksandriji 
je okr. l. 250 pred Kr. bila zgrajena 
znamenita knjižnica, v kateri je bilo 
zbranih nad 700.000 del takrat znane, 
predvsem pa  grške kulture. Dve 
stoletji kasneje je ta knjižnica delno 
pogorela, kar je še ostalo, pa so 700 let 
kasneje uničili vandalski okupatorji..  
Od leta 2002 na istem mestu stoji 
nova, UNESCOVA knjižnica, v kateri je 
zbrano znanje z vsega sveta.  Ogleda 
vredne in posebno za krščanstvo 
pomembne so tudi katakombe, kjer 
so se skrivali in bili tudi pokopani 
prvi kristjani, ki jih je dal preganjati 
in moriti rimski cesar Karakala.  Pred 
Aleksandrijo, na otočku Faros, je 
leta 285 pred Kr. bil zgrajen 135 m 
visok svetilnik, ki je 15 stoletij služil 
svojemu namenu in je do 50 km daleč 
mornarjem kazal pot. 

30 km vzhodno od Aleksandrije je 
pristaniško mesto Roseta, kjer so 
(med Napoleonovim pohodom na 
Egipt) leta 1799 našli bazaltno stelo 
(ploščata kamenina..), na kateri je 
(hkrati) napisan isti tekst v staro-
egipčanskih hieroglifih ter v grščini. 
Na osnovi tega zapisa  je 20 let kasneje 
francoski egiptolo Champollion prvi 
razbral hieroglife, nakar so lahko 
razbrali in prevedli še druge staro-
egiptovske zapise. 

Nedaleč od Aleksandrije je tudi kraj 
El Alamein, kjer se je od 23. okt. 
do 3. nov. 1942 odvijala najhujša 
tankovska bitka v drugi svetovni 
vojni. Tu so Nemci in Italijani doživeli 
popoln poraz in so se morali za vedno 
umakniti iz Afrike. Na vsaki strani je 
bilo uničenih okrog 500 tankov ter 
ubitih okrog 90.000 vojakov. Med 
žrtvami bi gotovo našli tudi imena 
Slovencev, ki so najprej prisilno služili 
v italijanski in nemški vojski,  nato pa 
še v britanski. 

Kdor hoče o vsem tem vedeti kaj več,  
naj pogleda v učbenike, prospekte, na 
internet...  Sicer pa to znanje o Egiptu 
ni dokončno, saj še pogosto odkrijejo 
kaj novega. 

Še največ znamenitosti je ‘baje’ v 
okolici mesta Luksor, v čigar bližini 
so Tebe (od l. 1580 do 1085 pred 
n.št. prestolnica Egipta) ter dobro 
ohranjena, 3500 let stara vas Karnak.  
Pravim ‘baje’, kajti tokrat nisem imel 
sreče, da bi osebno videl te lepote iz 
davne preteklosti. Upam pa, da mi bo 
po sedanjih 82-ih še preostalo toliko 
časa, da si ogledam še to in morda 
tudi še kaj napišem...

                                                                                                             
Franc – Branko Maršič

OD NAŠIH BRALCEV
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Naj odmeva pesem njegova
… Le pesem podarjam, tam je moj dom,

    da te objame, prisluhni, postoj,
pesem ljubezni, pesem srca,

najlepših spominov, kar jih ima …

Preprostost in neposrednost je 
umetnost. Vse to združuje Ignac Duh, 
Melinčar, zborovodja, skladatelj, 
glasbeni terapevt in avtor številnih 
notnih zapisov, ki jih je v svojih delih 

ponesel v melodije, vsebinsko prežete 
s kulturno - zgodovinskimi spomini 
Prekmurja in rodne vasi Melinci.
Skladateljeve odlike so dokaz, ki vzbudi 
v ljubiteljih glasbenih del odkritost 
in strast ob prebiranju njegovih del. 
Razlog za to tiči v razlikovanju od 
drugih glasbenih smernic, saj naš 
glasbenik poudarja enovito celoto, 
ne zgolj ˝kostumirano˝ umetniško 
uprizoritev. 
Ignac Duh je združil čustva, ki se prelijejo 
v čisto glasbo. Razvijal je dramatizacijo, 
neverjetno melodiko, ki je nakazovala 
sodobnejšo obliko glasbe. Pomembna 
je svoboda njegovega umetniškega 
ustvarjanja in ukvarjanje s človekovim 
notranjim doživljanjem, zato je njegova 
glasba dajala prednost tistemu, kjer 
je prisotno bogato čustveno doživetje 

vsakodnevnih trenutkov človeškega 
življenja. 
Skladatelju, ki je ustvarjal odlična dela 
v svojem obdobju, ni bilo vedno lahko. 
Lahko pa rečemo, da je njegov doprinos 
k slovenski glasbeni kulturi doživel 
tolikšno število predvajanih glasbenih 
uprizoritev, da ga zagotovo lahko 
uvrščamo med sam vrh slovenskih 
skladateljev.
Nace, kot smo ga klicali vaščani 
Melincev, je bil s svojim znanjem vedno 
na razpolago domačemu pevskemu 
zboru, preko pesmi pa je povezal 
preteklost, sedanjost in prihodnost. 

Nace, hvala za vse dobro, kar si nam 
podaril!

Denis Dugar

Odpete pesmi Kristine Forjan in Regine Pivar
Ljudske pevke žalujemo. V mesecu 
aprilu in maju sta se od nas in svojih 
dragih poslovili dolgoletni ljubiteljici 
ljudskega petja in nam dragi prijateljici. 
Skupaj smo preživele in delovale mnogo 
let, nekatere celo več kot šestdeset. 
Med nami so se spletle prijateljske 
vezi, ki jih ni moč kar tako pozabiti. 
Dolgoletno in uspešno delovanje 
naše skupine nas je povezovalo v eno 
veliko družino. Vem, da ne bo nikoli 
več tako, kot je bilo nekoč. Vajini stoli 

ostajajo prazni, le slike na steni (ki 
smo jih šele pred kratkim obesili) nas 
opominjajo, kako ranljivi smo. Še naša 
pesem pravi: Kakor kapljice na veji, ki 
ji veter.....Velikokrat sta tudi vidve peli 
zadnjo pesem mnogim preminulim 
Lipovčarom. Vedita, da je najtežje peti 
zadnjo pesem prijateljem. S težkim 
srcem smo to storile. Ostali bosta v 
naših srcih za zmeraj.
Življenje, ljubezen, smrt so tri stvari, 
ki so naše spremljevalke skozi vso 

življenje. Moramo jih sprejeti, če 
hočemo ali ne. Vidve sta to doživeli. 
Pri ljubezni si upam dodati, da je 
bila to ljubezen do ljudskega petja. 
Drugače ne more  biti, saj sta vztrajali 
dolgo dolgo, tudi v bolezni. Veliko smo 
skupaj dosegle. Naših  pet zgoščenk, 
veliko nastopov, priznanj, pohval,  
poznanstev. Naš repertoar ljudskih 
pesmi je res bogat. Pri zbiranju teh sta 
veliko prispevali tudi  vidve. Obe sta 
radi prepevali Marijine pesmi. Naj drži 
trditev: Kdor poje, trikrat moli in bog 
naj vama v nebesih povrne za ves trud.
Ta tretja beseda - smrt - je zmagala. 
Odtrgala vaju je od nas in vajinih dragih, 
a življenje mora teči dalje.
Ne smemo se ustaviti.
Pevke,ki smo še tu, bomo pele naprej, 
dokler bo šlo. Vidve ostajata v naših 
srcih in naj vama bo lahka  
slovenska zemljica.
              

                                                                                                         
Vera Bezjak

Prva z leve Regina Pivar, peta z leve Kristina Forjan

IN MEMORIAM
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Zgodbice, ki navdihujejo
(Vir: makemethink.com)

Te zgodbe, ki so bile objavljene na 
spletni strani makesmethink.com, le 
redko koga pustijo ravnodušnega, saj 
se v njih skriva marsikaj poučnega.

1. Danes je moj sin dopolnil 7 let in jaz 
23. Da, rodila sem ga na dan, ko sem 
dopolnila 16 let. Bila sem neumna 
najstnica in prepričana sem bila, da 
svojega sina vzgajan popolnoma narobe. 
Danes sem ga peljala v park, da bi tako 
proslavila najina rojstna dneva. Tam se 
je ure igral z deklico, ki je imela opečen 
večji del obraza. Ko si je med igro vzel 
odmor za malico, je s prstom pokazal 
nanjo in rekel: “Ona je tako lepa in 
zanimiva,” in takrat sem pomislila: 
“Očitno delam nekaj prav in ga dobro 
vzgajam. Očitno sem dobra mama.”

2. Danes je moja babica, ki ima 
Alzheimerjevo bolezen, sedla v avto 
in se odpeljala. Poklicali smo policijo. 
In še preden jo je policija našla, sta 
se na vratih pojavila dva študenta, ki 
sta pripeljala babico nazaj. Eden je 
vozil avto mojega očeta, drugi pa jo je 
peljal s svojim avtom. Povedala sta, da 
sta jo slišala, kako joka v avtomobilu 
na zapuščeni bencinski črpalki, 15 
kilometrov stran od naše hiše. Babica 
se ni mogla spomniti naslova, zato jima 
je povedala le svoje ime in priimek. 
Študenta sta na spletu poiskala njen 
naslov in jo pripeljala nazaj.

3. Danes, ko sem prišla v vrtec po hčerko, 
sem opazila, kako sedi skupaj s tremi 
slepimi sošolci. Vsi so se smejali. Njena 
vzgojiteljica mi je povedala, da hčerka 
vsak dan sedi z njimi, odgovarja na 
njihova vprašanja in jim pojasnjuje, 
kako so videti različne stvari, ljudje in 
živali.

4. Danes je moj 18. rojstni dan. Pred 18 
leti je imela moja mama za sabo štiri 
splave in bila je noseča z mano. Ker je 
bila noseča že petič, ji je zdravnik rekel, 
da je njena nosečnost rizična. Povedal ji 
je, da obstaja nevarnost, da bo preživela 

le ena od naju. Odločila se je, da mi da 
priložnost. Danes sva obe z mojo mamo 
živi in zdravi.

5. Pred tednom dni sem podarila svoja 
stara oblačila zavetišču za brezdomce, 
danes pa sem naletela na eno brezdomko, 
ki je nosila mojo majico, ki sem jo sama 
naredila, ko sem bila najstnica. Šla 
sem do nje in ji povedala, da mi je všeč 
njena majica, ona pa se je nasmehnila in 
dejala, da je všeč tudi njej.

6. Danes sem za mizo posadila svoji dve 
hčerki (stari 4 in 6 let), da jima povem, da 
se moramo izseliti iz svoje hiše s štirimi 
spalnicami v dvosobno stanovanje, 
dokler ne najdem bolje plačane službe. 
Hčerki sta se spogledali, potem pa me je 
starejša vprašala: “Se bomo vsi preselili 
v to stanovanje?”. Povedala sem ji, da ja, 
in potem sta mi odgovorili: “No, potem 
pa to ni nič groznega.”

7. Ko sem se sinoči vračala iz službe, sem 
opazila, da se moja soseda, ki je v osmem 
mesecu nosečnosti, muči s težkimi 
nakupovalnimi vrečkami.  Ustavila sem 
se, da bi jih ji  pomagala nesti. Danes 
zvečer sem se vrnila iz službe in na 
vhodu me je čakala pita s sporočilom: 
“Narejena je iz sestavin, ki si mi jih 
pomagala nesti. Uživaj!”

8. Danes sem izvedela, da imata moja 
mama in oče oba po dve službi, da lahko 
financirata šolanje zame in za mojo 
sestro (obe obiskujeva dvoletni fakulteti). 
Moj oče je dejal: ”Vidve bosta prvi članici 
naše družine, ki bosta diplomirali. Dve 
službi nista nič. Delal bi tudi tri službe, 
samo da bi vidve diplomirali.”

9. Danes, na najino 10. obletnico 
poroke, mi je dala list papirja, na 
katerega je napisala oporoko, ko se je 
pri dvaindvajsetih odločila, da naredi 
samomor. Na papirju je bil napisan 
datum dneva, ko sva se spoznala. Dejala 
je: “Vsa ta leta nisem želela, da bi vedel, 
kako nestabilna in kako neumna sem 
bila, ko sva se spoznala. Tega nisi vedel, 
toda ti si me rešil. Hvala ti.”

10. Danes, ko sem zjutraj odprl trgovino, 
sem na vhodu poleg vrat našel kuverto, 
v kateri je bilo 600 dolarjev in sporočilo: 
“Pred petimi leti sem vdrl v vašo 
trgovino in ukradel hrano v vrednosti 
300 dolarjev. Žal mi je. Bil sem obupan.” 
Takrat kraje nisem prijavil policiji, saj 
sem predvideval, da je hrano ukradel 
nekdo, ki je bil zelo lačen.

Kako malo je potrebno, da smo lahko 
srečni. Kako majhna gesta, lepa beseda, 
nasmeh, dar razveseli človeka. Dajati je 
nekaj najlepšega na svetu - v zameno 
prejmemo toplino srca in hvaležnost, ki 
ji ni meja. 

Lilijana Bežan Horvat

RAZMIŠLJANJA
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Zgodba o slončku!
(iz knjige: Ti povem zgodbo?  

Jorge Bucay) 

Ko sem bil majhen, sem rad hodil v 
cirkus. V njem so mi bile najbolj všeč 
živali, še posebej slon, ki je bil, kot sem 
izvedel pozneje, ljubljenec vseh otrok.
Med predstavo je velika žival 
razkazovala svojo spretnost in 
neverjetno moč ... a po predstavi in 
vse do trenutka, ko je ponovno stopil 
v areno, je imel slon eno nogo z verigo 
priklenjeno na količek, zabit v tla.
Količek je bil majhen kos lesa, zapičen le 
nekaj centimetrov globoko v tla. Čeprav 
je bil slon nanj privezan z debelo verigo, 
je bilo očitno, da bi žival, ki bi z lahkoto 
izdrla drevo s koreninami vred, zlahka 
izpulila tudi količek in pobegnila.
Ni mi bilo jasno, kaj ga je zadrževalo. 
Zakaj ni zbežal?

Star sem bil pet ali šest let in sem še 
verjel, da so odrasli pametnejši. Zato 
sem vprašal učitelja, starše in teto, v 
čem je slonova skrivnost. Eden med 
njimi mi je pojasnil, da slon ne pobegne, 
ker je udomačen. Naslednje vprašanje 
se je ponujalo samo:
“Zakaj pa je priklenjen, če je udomačen?”
Ne spomnim se, da bi dobil kak 
uporaben odgovor. Sčasoma sem 
pozabil na skrivnost slona in njegovega 
količka ... in se nanjo spomnil le 
občasno, kadar sem srečal koga, ki se je 
spraševal isto kot jaz.
Pred nekaj leti pa sem na srečo le naletel 
na nekoga, ki je bil dovolj moder, da je 
našel odgovor na moje vprašanje:

Cirkuški slon ni pobegnil, ker je 
bil na količek priklenjen že vse od 
najzgodnejše mladosti.
Zaprl sem oči in si predstavljal 
nebogljenega slonjega mladička, 
priklenjenega na količek. Prepričan 
sem, da je tedaj slonček vlekel, potiskal 
in se trudil, da bi se osvobodil. A kljub 
vsem naporom mu to ni uspelo. Količek 
je bil takrat zanj res prečvrst.
Prisegel bi, da je utrujen zaspal in 
naslednji dan znova poskusil, pa tudi 
dan potem in še naslednji dan ... Dokler 
ni nekega dne, nekega zanj groznega 
dne, sprejel svojo nemoč in se vdal v 
usodo.

Veliki in močni cirkuški slon ne 
pobegne, ker verjame, da tega ne 
zmore.
V spomin se mu je vtisnila tista nemoč, 
ki jo je začutil kmalu po rojstvu. In 
najhuje je, da se nikoli več ni resno 
vprašal o tem spominu.
Nikoli ... nikoli več ... ni ponovno 
preizkusil svoje moči ...
In tako je - vsi smo malo podobni temu 
cirkuškemu slonu: po svetu hodimo 
priklenjeni na stotine količkov, ki nam 
omejujejo svobodo.
Ker smo nekoč, ko smo bili še majhni, 
poskusili in nam ni uspelo, živimo v 
prepričanju, da številnih stvari ‘ne 
zmoremo’.

V tem smo podobni cirkuškemu slonu: 
v spomin smo si vtisnili ‘ne zmorem 
... ne zmorem in nikoli mi ne bo 

uspelo’. Zrasli smo s tem sporočilom 
in ga ponotranjili, zato se nikoli več 
nismo skušali osvoboditi količka. 
Ko občasno začutimo verigo, z njo 
zarožljamo, skrivaj pogledamo količek 
in pomislimo:
“Ne zmorem in nikoli mi ne bo uspelo!”
Jorge je za hip umolknil, potem pa je 
prišel bliže, sedel na tla pred menoj in 
rekel:
“To se je zgodilo tudi tebi, Demián. 
Omejuje te spomin na nekega drugega 
Demiána, ki ni zmogel, vendar tega 
Demiána ni več.
Edini način, da izveš, če zmoreš, je, 
da znova poskusiš z vsem svojim 
srcem ... Z vsem svojim srcem!”

za Vas izbrala, 
Lilijana Bežan Horvat

ZA OTROKE
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OBČINA 

BELTINCI
20 LET PRAZNIKA OBČINE BELTINCI 

Program prireditev in dogodkov ob jubileju 
21. julij – 26. avgust 2016

21. 07. 2016 ob 19.00
Odprtje praznovanja ob občinskem 
jubileju in odprtje  
46. Mednarodnega folklornega 
festivala Beltinci
Beltinci, grajsko dvorišče, razstavišče 
v gradu
Organizator: Občina Beltinci, KUD 
Beltinci, ZTK Beltinci  
22. 07. – 24. 07. 2016
46. Mednarodni folklorni festival 
Beltinci
Petek, 22. 7. 2016, ob 20.00:   
Večer tuje folklore
Sobota, 23. 7. 2016, ob 16.00:  
Tradicionalna predstavitev KS 
občine Beltinci, 
ob 20.00: Etno večer
Nedelja, 24. 7. 2016, ob 16.00:   
Le plesat me pelji, državna revija 
odraslih folklornih skupin, 1. del 
(ob 15.30 povorka na prireditveni 
prostor)
Beltinci, grajski park, grajsko dvorišče, 
razstavišče v gradu
Organizator: KUD Beltinci

30.07. 2016, od 13.00 do 20.00
Športne igre krajevnih skupnosti 
občine Beltinci,
ob 17.00: nogometna tekma  
legende beltinskega nogometa proti 
svetnikom Občine Beltinci 
Športni park Beltinci
Organizator: Športna zveza Beltinci

5. 08. 2016, ob 20.00
Tamburaški večer
Beltinci, grajsko dvorišče
Organizator: KUD Beltinci, Tamburaška 
skupina

6. 08. 2016, od 5.30 do 12.00
Dan rekreacije občine Beltinci - Po 
vaseh občine  Beltinci:
pohod ob 5.30 
rolanje ob 7.30
kolesarjenje ob 8.00 
Začetek in zaključek: park Beltinci
Organizator: Občina Beltinci, ŠZ 
Beltinci in PD Matica

06.08. - 07.08. 2016 
20 let TD Bratonci
Odprtje in blagoslovitev turistične 
hiše v Bratoncih,  
praznovanje dneva spomina na 
rojaka Štefana Küharja,
Bratonci
Organizator: TD Bratonci, KUD Štefan 
Kühar Bratonci

10. 08. 2016 ob 18.00
Večer ljudskega petja in glasbe  
Lipa, Prekmurska domačija
Organizator: Občina Beltinci in ZTK 
Beltinci

12. 08. – 14.08. 2016
25. Büjraški dnevi:
petek, 12. 8. 2016 ob 20.00:  
Mitološki večer in Večer mladih
sobota, 13. 8. 2016 ob 10.00: Dan 
ekologije in ljudske kulture
nedelja, 14. 8. 2016 ob 10.00: 
Osrednji kulturni in zabavni 
program
Ižakovci, Otok ljubezni 
Organizator: KS Ižakovci in vsa društva 
v vasi

14. 08. 2016 ob 15.00
Odkritje spominskega obeležja v 
spomin na osamosvojitveno vojno 
za Slovenijo
Dokležovje, pri mostu čez reko Muro
Organizator: Občina Beltinci in OZVVS 
Murska Sobota

15. 08. 2016 ob 14.00
Občinski spust po reki Muri
Dokležovje - Melinci
Organizator: PGD Melinci

16. 08. 2016 ob 21.00
Kino na prostem,
slovenski film Tistega lepega dne 
(1962), 
režija: France Štiglic
Beltinci, grajsko dvorišče 
Organizator: ZTK Beltinci

17. 08. 2016 ob 19.00
Osrednja občinska slovesnost s 
podelitvijo priznanj in 
zabava z ansamblom Mladi Pomurci
Kulturni dom Beltinci
Organizator: Občina Beltinci

18. 08. 2016 ob 19.00
Večer s Karolino Kolmanič 
Beltinci, grajska dvorana
Organizator: Občina Beltinci

19. 08. 2016 ob 19.00
Koncert Prekmurske godbe Bakovci 
s folklorniki KUD-a Beltinci 
Beltinci, grajsko dvorišče
Organizator: KUD Beltinci

20. 08. 2016 ob 21.00
Večer pri starem mlinu – video 
projekcija izbranih mlinov v 
Prekmurju 
Beltinci, pred mlinom 
Organizator: KK TIM MLIN Beltinci

21. 08. 2016 ob 19.00
Nedeljski večer z Marko bando in 
vokalno skupino BeleTinke
Beltinci, grajsko dvorišče
Organizator: KUD Beltinci

24. 08. 2016 ob 19.00
Odprtje razstave 
Beltinska paleta – razstava likovnih 
ustvarjalcev iz občine Beltinci
Grad Beltinci
Organizator: Društvo Aquila Lipovci

25. 08. 2016 ob 19.00
Gledališka predstava Böltinci so 
mala ves
Izvedba: zaposleni iz Vrtca Beltinci  
Kulturni dom Beltinci 
Organizator: Vrtec Beltinci

26. 08. 2016 ob 19.00
Koncert skupine EROIKA
Čaroben večer najlepših melodij
Beltinci, grajsko dvorišče
Vstopnina: 12 €  
(na dan koncerta 15 €) 
Organizator: ZTK Beltinci




